
Arvo Pärt sai Harjumaa aukodanikuks
Riiklike tee-

netemärkide ja-
gamise teleüle-
kande lõpetuseks 
mängis Auli Lonks 
Arvo Pärdi kesku-
se laval „Ukuaru 
valssi“. „Enne 
Pärdi loodud lugu 
mängisin ka tema 
õpetaja Heino El-
leri „Kodumaist 
viisi,“ täpsustab 

Auli, keda omavahelistes juttudes vahel ka naljatamisi majapia-
nistiks kutsutakse. Polnud see kaugeltki esimene kord seal esine-
da ja ilmselt ka mitte viimane. On ju Auli repertuaaris kogu Pärdi 
klaverilooming. Kõik palad olid 2015. aastal Tallinna Filharmoonia 
ja Tallinna Tantsuteatri projekti  „Ikoonid/Pärt“ helikujunduses, 
kus Auligi osales.  „Oli ilus tantsuetendus, kus lisaks klaverimän-
gule sain ka tantsida ja tantsijad klaverit mängida. Hiljem käisime 
end näitamas Peterburis ja New Yorgis,“ lisas Auli.

Veelgi kodusemaks on Aulile saanud Keila Muusikakool. Just 
praegu on periood, kus kooli õpilased käivad erinevatel võistu-
mängimistel ja neid saadab kontsertmeistrina Auli. „Olen Keila 
Muusikakoolile suure tänu võlgu, sest aastaid sain siin harjutada. 
Uurisin võimalust omalt poolt teenet vastu pakkuda. Saingi, kui 
kooli kontsertmeister Kairi Vavilov lapsepuhkusele jäi,“ räägib 
Auli. Ja räägib sellest, kuidas Keilas, suurepäraste võimalustega 
muusikakoolis harjutades pealinna kiire elutempo ununeb ning on 
kerge keskenduda muusikale. Ka Keila laiem avalikkus, kes tava-
päraselt klassikalist muusikat ehk ei tarbi, on saanud Auli mängu 
kuulda. Mullu mais, kontserdil „Tähed Keilast II“ saatis ta klas-
sikalist muusikat esitanud interpreete. Auli nimetab Keilat oma 
stuudioks ja hubaselt koduseks paigaks.

Keilasse juhatas Auli tema kihlatu Jakob Teppo. Auli on sündi-
nud Kuressaares, üles kasvanud Raasikul, kus alustas 7-aastaselt 
ka klaverimänguga. „Ma ei mäleta, et mind oleks pidanud kunagi 
sundima klaverit harjutama. Ju mulle meeldis ja meeldib siiani,“ 
räägib särasilmne Auli ja jutustab toreda loo, kuidas ta oma esi-
mese klaveri sai ühelt sugulaselt, sest ühtegi teist muusikahar-
rastajat suguvõsas polnud. Vaid Auli ema on kooris laulnud. 

Aulil tuleb meelde veel üks märgiline seos Keilaga. See oli alg-
klasside ajal, kui Auli võitis Keila Muusikakooli vanas majas toimu-
nud konkursi. Žüriis oli tookord Martti Raide, kellest sai peagi Auli 
õpetaja muusikakeskkoolis. Auli võib rääkida õhinaga erinevatest 
konkurssidest. Näiteks kiidab ETV saadet „Klassikatähed“, kus ta 
vaatamata neljandale kohale sai tuntust ja seeläbi ka palju hu-
vitavaid tööpakkumisi, rääkimata fantastilistest lavapartneritest. 
Omaette elamuseks osutus ühe Eesti Muusikaakadeemias   toi-
munud konkursi võit, mille peaauhind oli Auli lemmikpala, Mau-
rice Raveli klaverikontserdi esitamine solistina EMTA ja ERSO 
ühendorkestri ees Estonia kontserdisaali laval. 

Auli on esimest hooaega Rahvusooper Estonia sümfooniaor-
kestri pianist. Lisaks jätkab ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 
professor Peep Lassmanni käe all magistrantuuris, bakalauruse 
lõpetas Auli samas  tunamullu cum laude. Kõrvaltvaatajale tun-
dub arusaamatuna, millal ta oma sõpradega koos saab veel aega 
veeta. Ja sõpru on Aulil palju – suur osa neist on muusikud, kelle 
vahel ei kehti stereotüüpne konkurents, pigem vastupidi. Sageli 
antakse teineteisele töid, mida ise teha ei saa. Ja veel – Auli ootab 
väga suve, et saaks maal järve ujuma minna. 
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Nädal piltides

Waldorfkool Läte korraldas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 
aktuse muusikakooli saalis. Keskväljakult Ehitajate teele mindi 
pikas rivis läbi linna – suuremad poisid lippudega ees, nooremad 
klassid riburada järel. Oli võimas vaatepilt! Keila Kooli Pargi majas 
oli aktus 21. veebruaril, Põhjamajas päev hiljem. Emotsioonidega 
poldud kitsid kummalgi pool. 

100-aastane Alexander Kovalev
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Uudised

valdur vacht
vvacht@keila.ee

tegija

Auli Lonks

Tervisekeskuse korraldatud 101x100 m teateujumisest võttis 
osa teistegi spordialade harrastajaid. Pildil on korvpallikooli 
võistkond  „Isad ja pojad”, kes tegi samuti 101-aastasele Eesti 
Vabariigile sümboolse kingituse. Kuueliikmelisse võistkonda kuu-
lusid Markko ja Tom Oskar Arro, Ailan ja Remo Meltsas, Tarmo ja 
Märten Hein. 
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Pidupäeva aktused toimusid ka lasteaedades. Vikerkaare 
lasteaias kõik nagu Vabariigi presidendi vastuvõtul – kätlemis-
tseremoonia, kontsert ja suupisted. Lisaks tutvustati lastele kõiki 
Eesti presidente. Pidulikkust oli igas pilgus, esinemisnumbris, 
kaunites riietustes ja loomulikult rahvuslikus sümboolikas, mida 
oli kõikjal. Pildil Lepatriinu rühma tants lipukestega.

Harjumaa Omava-
litsuste Liit andis 
Arvo Pärdile üle 
Harjumaa aukoda-
niku teenetemärgi. 

uudis

Aukodaniku teenetemärgiga 
tunnustatakse Harjumaaga 
kaua seotud olnud Arvo Pärdi 
pikaajalist ja harukordselt sil-
mapaistvat loomingulist tege-
vust.

Teenetemärk anti üle 20. 
veebruaril 2019 Eesti Vabarii-
gi aastapäeva tähistamiseks 
Harjumaa Omavalitsuste Lii-
du korraldatud traditsioonili-
sel vastuvõtul, mis toimus sel 
aastal Laulasmaal Arvo Pärdi 
Keskuses. 

Harjumaa aukodaniku teene-
temärk on Harjumaa Omava-
litsuste Liidu poolt kord aastas 
antav Harju maakonna kõrgeim 
tunnustus, mis antakse maa-
konnale osutatud eriliste tee-
nete ja väljapaistvate saavutus-
te äramärkimiseks.

Arvo Pärdile Harjumaa au-
kodaniku teenetemärgi andmi-
ne otsustati Harjumaa Omava-
litsuste Liidu juhatuse 9. 
jaanuari 2019 otsusega nr 1. 

Harjumaale olulisi, erineva-
tel elualadel tegutsevaid isi-
kuid on aukodaniku teenete-
märgiga tunnustatud 2009. 
aastast. Esimesena pälvis Har-
jumaa aukodaniku aumärgi di-
rigent Eri Klas. 2017. aastal sai 
Harjumaa aukodanikuks Too-
mas Tõnise ja mullu Merike 
Martinson.
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100-aastaste pere sai täiendust
Keila Hooldekodus 
tähistati kliendi 
100. sünnipäeva.

uudis

Peaaegu kogu oma elu autoju-
hi ja mehaanikuna töötanud 
Alexander Kovalev sai 23. 
veebruaril saja-aastaseks. Lü-
hemat kasvu reibas vanapapi 
tuli õnnitlejatele juba korido-
ris vastu, silm säramas ja sel-
jas lastelastelt kingiks saadud 
t-särk kirjaga „mne 100 let“. 
Miski ei kinnitanud nii kõrget 
vanust. Ja juttu jätkus tal 
kauaks, sest saja aasta jooksul 
on kogunenud nii mõndagi, 
mida meenutada. 

Keila Hooldekodusse tõid 
lapsed Alexandri koos abikaa-
sa Valentinaga 2017. aasta 
septembris, seni elas vana-

paar Mustamäel. Ehkki naine 
on mehest 8 aastat noorem, on 
Alexander see, kes Valentina 
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pärast muretseb ja teda ring-
käikudel saadab. Enda tervise 
üle ta ei kurda ja lubab ajakirja-

nikule veel vähemalt kümme 
aastat elada.

Alexander on rikas mees – 
tal on 3 tütart, lapselapsi 4,  
lapselapselapsi 5 ja lapselapse-
lapselapsi 2. Rohketest õnnit-
lejatest jäi tuppa hulk kommi-
karpe, kirevaid õhupalle ja 
palju lilli.

100. sünnipäev pole praegu 
enam väga suur haruldus. Kei-
la lähedal  asuvas Benita Kodus 
tähistas 21. veebruaril oma 
101. sünnipäeva Erika Käära-
mees, keda mäletame mullu-
sest Vahur Kersna saatest. Neil 
päevil  andis Kuku raadiole in-
tervjuu Keila mees Eduard 
Kuuskor, kes sai 101- aastaseks 
2. jaanuaril. Paar kuud tagasi, 
24. detsembril oli 101. sünni-
päev Keilas elaval Tetyana Kar-
penkol. Ei tea, miks just Keila 
kant nii pikka eluiga soosib? 


