ALUTAGUSE VALLA TEENETEMÄRGI KANDIDAADID (esitamise järjekorras)

OLEG KUZNETSOV
Esitaja: Lii Roosa
Põhjendus: Esitan valla teenetemärgi kandidaadiks vabatahtliku päästja, pikaajalise Illuka
vallavanema ja praeguse Alutaguse vallavalitsuse liikme Oleg Kuznetsovi (sünd.23.02.1962,
elukoht Permisküla).
Oleg on Jaama Vabatahtlike Päästekomando (MTÜ Illuka Pritisimehed) looja, eestvedaja ja
kõneisikuna panustanud väga palju selle piirkonna turvalisusesse ja arengusse. Panustatakse
palju ennetustööle, kodude külastamisele ja ohutuse hindamisele. Oleg on seisnud selle eest,
et seltsil oleks olemas vajalik vabatahtlike baas, päästetehnika ja päästevõimekus. Väljasõidu
piirkond peamiselt 25 km, kuid vajadusel ka kaugemale. Jaama komando on kaugeim punkt
Alutaguse vallas (Narva jõe suunal), kus päästevõimekus on olemas. Peamised väljakutse
teemad on tormikahjud, liiklusõnnetused ja tulekahjud.
Komandosse kuulub stabiilselt paarkümmend vabatahtlikku ning selts on toimuv ja aktiivne.
Seltsi päästepiirkonda kuuluvad ka Agusalu ja Puhatu looduskaitsealade suured soo- ja
metsamassiivid (kokku üle poole Alutaguse rahvuspargi piirkonnast), mis esitab suure
väljakutse kogu seltsile.
Oleg on hinnatud kogukonna liige, kelle südameasjaks on alati olnud Narva jõe äärse
piirkonna murekohtade lahendamine. Kohalike seas on hinnatud tema avatus,
vastutulelikkus ja panustamissoov. Tema lause: "teeme ära!" innustab ka ennast rohkem
panustama.

ANU TETTING
Esitaja: Alutaguse Vallavalitsus
Põhjendus: Alutaguse Vallavalitsus otsustas esitada Alutaguse valla teenetemärgi saaja
kandidaadiks Anu Tettingu.
Anu Tetting on sündinud 26. augustil 1961 Kohtla-Järvel. 1979. aastal lõpetas ta Keslerinimelise Kohtla-Järve Keskkooli ja 1984. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna
farmaatsiaosakonna. Aastatel 1984–1985 töötas Anu Tetting Jõhvi apteegis. Ta on abielus
Jaak Tettinguga, neil on poeg Alar ja tütar Ave ning neli lapselast.
Anu tuli koos abikaasaga Iisakusse elama 1985. aastal. Esialgu töötas Anu teeneka apteekri
Vilma Variku kõrval kohalikus apteegis nr 75, mis asus Tartu mnt 48. Alates 1989. aastast
tegutses apteek aadressil Tartu mnt 52, kuid 2005. aastal koliti tagasi vanasse apteegimajja.
1996. aastast alates on seal tegutsenud FIE Anu Tettingu Apteek.
Juba keskkoolis tundis Anu huvi keemia vastu, mistõttu oli farmaatsia eriala valimine talle
üsna loogiline. Farmatseudiks õppimine eeldab teatud isikuomadusi – kohusetundlikkust,
ausust, korrektsust –, ilma milleta ei oleks apteekritöö mõeldav. Farmatseut peab olema ka
väga hea suhtleja, kuna apteegis tuleb nõustada väga erinevaid inimesi, kes tihtipeale kogu
hingest loodavad, et just apteeker aitab. Anu on oma hooliva suhtumisega klientidesse
tekitanud usalduse. Ta oskab arsti poolt välja kirjutatud retseptide asjus kaasa mõelda ja
parimaid lahendusi soovitada.
Apteekri töö maakohas ei ole lihtne. Apteegireformid on juba mõned aastad tagasi toonud
kaasa väikeste apteekide sulgemise. Ehkki ravimite kasutamine suureneb aasta-aastalt, on
apteegi pidamine maal majanduslikult raskem kui linnas, kus kliente on palju rohkem. Väärib

suurt tunnustust, et Anu Tettingu apteek on jätkuvalt toimiv ja meie kandi inimestele on
apteegiteenus kodu lähedal kättesaadav.
2020. aasta oli koroonaviiruse tõttu erakordne ja tõi erilise tähelepanu alla tervise. Inimesed
on oma tervisliku seisundi suhtes muutunud teadlikumaks ja hoolivamaks. Seda suurem on
kohapealse apteegi tähtsus ning seda väärtuslikum on pädev, heatahtlik ja abivalmis
apteeker nagu Anu Tetting.
Alutaguse Vallavalitsus leiab, et Anu Tetting väärib Alutaguse valla teenetemärki.

Koostas esitatud ettepanekute põhjal vallasekretäri abi Lia Teeväli

