AUDRU VALLAVOLIKOGULE
ETTEPANEK

Esitame 2014.aasta Audru valla vapimärgi saaja kandidaadiks
Ljubov Petrova - Audru valla elaniku.

Ljubov Petrova on sündinud 5.septembril 1953.aastal Ukrainas, Hersoni linnas. Tema isa oli
meremees, ema aga lihttööline. 1952.a suunati isa tööle Tallinnasse, ema jäi esialgu
Ukrainasse. 1957.a kolis perekond Pärnusse, isa asus mehaanikuna tööle Gosmorflofi, ema
töötas kalanduses autojuhina 27 aastat. Ljubov käis Riia tänava lasteaias, lõpetas Pärnu
3.keskkooli. 16-aastasena asus ta õppima Kaliningradi Tehnilisse Ülikooli, mille lõpetas
keemik-insenerina. Olles parimate lõpetajate seas, sai ta valida töökoha. Valituks sai Tallinna
kalakombinaat, kus ta töötas alul tsehhi juhatajana, hiljem juhtiv-insenerina.Teise
kõrghariduse omandas Ljuba Moskvas Standardi ja Metroloogia Instituudis, mille lõpetas
1988.aastal ja asus tööle Pärnusse Standardi Komiteesse juhtivinsenerina. Abiellus
1977.aastal. Abikaasa Aleksander on merendus-spetsialist. Peres on kaks last, poeg
Konstantin ja tütar Veronika.
Peale Eesti taasiseseisvumist töötas Ljubov Petrova mitmel ametikohal kriminaalhooldajana, Pärnu raadio korrespondendina, koristajana. Tunnustust leidis ta
kriminaalhooldajana. Õppis Pärnu kodumajanduskoolis veel sotsiaalhooldust.

-

2002.aastal „avastati" Soomra külas unustusehõlma vajunud ja võssa kasvanud Sanga-Tõnise
talu, mis võitis kogu pere südamed nii, et otsustati laenu abil ära ostaja korda teha, mis ka
teoks sai. Siia rajati vene kultuuri tutvustav talu. Täielik remont, kujundus, sisustus, milleks
kulus kolm aastat, on tehtud oma jõududega. Rikkalik puust pitskaunistus hoonetel on
suuremalt jaolt Ljuba enda kätetöö. Tänaseks on Ljubov Petrova laialt tuntud Audru valla
elanik, keda tunneme kui äärmiselt südamlikku, abivalmis, tärkaja töökat inimest.
Ljubov Petrova - Audru valla vapimärgi saaja kandidaadiks esitamine on mitmeti
põhjendatud:
•
•
•

Korda on tehtud üks vana lagunev talu.
Integratsioon selle parimas tähenduses.
Ljuba on „ Kunsti- ja Kultuuriselts Hohloma MTÜ" asutaja, Eassalu Neitsi Külaseltsi
ja Pärnu Lahe Partnerluskogu aktiivne liige, propageerides vene ja eesti rahvuskunsti
vallapäevadel, külapäevadel, võilillefestivalidel jne.
• Tehakse koostööd nii Audru kooli vene keele õpetaja kui ka teiste Eesti koolide vene
keele õpetajatega.
• Õpilased on talus sagedased külalised.
•
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•

•

Arvukaid ideid ja projekte viib Ljuba läbi „Kunsti- ja Kultuuriselts Hohloma MTÜ"
kaudu, sest ta on kaasanud tegevusse kogu oma pere ja ka tütre pere. Tütar Veronika
Meibaum on käivitanud Leader projekti toel vvww.venetalu.ee veebsaidi ja osalenud
Vene Talu ürituste läbiviimisel.
2013.a viidi Vene Talus läbi mitmed rahvuskultuuri teemakuud, näiteks Samovarikuu,
Hohloma kuu, Vene piruka ja prääniku kuu, Pavlovski Posadi räti kuu.
Teemakuudel on osalenud tantsurühm „Audru naised" ja rohkelt huvilisi Audru vallast
ja kaugemaltki.
Vene Talu lemmikesinejad on olnud balalaikavirtuoos Ilja Lunin, kellest, tänu nendele
külaürirustele on saanud balalaikamängu õpetaja Pärnu Muusikakoolis.
Lisaks talu püsinäitustele on korraldatud vene rahvuskultuuri tutvustavaid näitusi
Audru muuseumis, Pärnu muuseumis, Moskvas ja mujalgi.
Vene Talu tegemised Audrus ja väljaspool Audrut on kajastunud ka vene
kesktelevisioonis.
Talul on vene TV-s alaline võimalus oma ettevõtmisi tutvustada, mis on toonud neile
rohkesti külalisi Venemaalt.
Ljubat võib pidada lausa turismimagnetiks. Talu külastab aastas umbes tuhat inimest.

•

Ta on toonud tuntust ja kuulsust nii Audrule kui kogu Eestile.

•
•
•
•
•
•

Leiame, et Ljubov Petrova väärib igati Audru valla vapimärki.
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