
Hiiesõbralike tegude tunnustamine 2010 - 2016 

 

Alates 2010. aastast on Hiie väe tunnustamise aastasündmusel tänatud tervet rida inimesi, 

ühendusi, asutusi ja väljaandeid, kes on aidanud kaasa pühapaikade uurimisele, hoidmisele ja 

väärtustamisele. Hiiesõbralikke tegusid tunnustatkse igal aastal ja ettepanekuid selleks 

oodatakse Hiite Maja sihtasutuse aadressil juhatus@hiis.ee. 

  

Seni on tunnustatud: 

 

2016 

 

MTÜ Animäe Kaitseks - Harjumaa Hageri kihelkonna Tõdva külas asuva Animäe hiiepaiga 

kaitsmise eest. 

 

Marek Laimets - looduslikke pühapaiku tutvustavate rännakute korraldamise eest. 

 

Maa-ameti Geoinfosüsteemide büroo - ristipuude veebikaardi valmistamise eest. 

 

Kammerkoor Flora - kontsertreisi korraldamise eest Harjumaa pühapaikadesse 2015. a. 

 

Pärnu Nukuteater - hiiepärimust tutvustava etenduse “Pärnad pühad hiielised” lavastamise 

eest. 

 

Tallinna Gaia Kool - hiiekoolide liikumise taastamise eest. 

 

Veiko Õunpuu ja filmiühistu Roukli - mängufilmis „Roukli“ hiiepaiga mõjusa kujutamise 

eest. 

 

Ülo Ormus - Türi valla pühapaikade kaardistamise ja tutvustamise eest. 

 

Helen Kooviste ja Audevälja Arenduskeskus - Harju maakonna Padise valla Audevälja Ohu 

allika hoidmise eest. 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus  - pühapaikade tutvustamise eest 

inglise keeles 2016. a. 

 

 

 

2015 

 

Kadriann Kibus - lühifilmide sarja „Eesti looduslikud pühapaigad“ valmistamise eest. 

 

Anna Hints - lühifilmide sarja „Eesti looduslikud pühapaigad“ valmistamise eest. 

 

Pärt  Uusberg - filmi „Hiite lummus“ muusika ja koorilaulu "Ma kuulan" loomise eest. 

 

Viive Kuks - looduslike pühapaikade kujutamise eest oma loomingus. 

 

Krista Tõldmaker ja Vana-Vigala pärimusrühm Kiitsharakad - Vana-Vigala hiie hoidmise ja 

tutvustamise eest. 



 

Tõnis Mägi - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Tammiku hiis“ osalemise eest. 

 

Kristiina Ehin - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Paluküla hiiemägi“ osalemise eest. 

 

Gerd Kanter - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Paluküla hiiemägi“ osalemise eest. 

 

Tanel Ots - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Paluküla hiiemägi“ osalemise eest. 

 

Mari-Liis Lill  - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Paluküla hiiemägi“ osalemise eest. 

 

Sonnü Aswani  - filmis „Eesti looduslikud pühapaigad. Paluküla hiiemägi“ osalemise eest. 

 

 

 

2014 

 

Tõnis Mägi – laulu Palve muusika loomise ning laulu esitamise eest. Lauluga Palve on Tõnis 

Mägi mitme aastakümne jooksul hoidnud eestlaste südame hiitele avatuna. 

 

Villu Kangur – laulu Palve sõnade loomise eest. 

 

Nele Kirsipuu – lühimängufilmi Hiis loomis eest. 

 

Viru-Nigula vald – koostöö eest Tammealuse hiie hoidmisel. 

 

Asta Jaaksoo - Mulgimaa pühapaikade pärimuse talletamise eest. 

 

Anneli Aan ja Leili Sarman – Rannu kihelkonna Tulimäe hoidmise eest. 

 

Maaleht – pikaajalise panuse eest looduslike pühapaikade tutvustamisel ning hiite 

kuvavõistluse toetamisel. 

 

 

2013 

 

Rein Maran – filmide „Hiite lummus“ ja „Looduslikud pühapaigad Eestis“ valmistamise eest. 

 

Tanel Ots – Harjumaa Hageri kihelkonna (Saku valla) Tõdva küla Animäe väärtustamise ja 

kaitsmise eest. 

 

Mati Koppel – ajaloolise Tartumaa Laiuse kihelkonna (praeguse Jõgevamaa Jõgeva valla) 

Paduvere küla ohvrikivi hoidmise eest 2011. aastal. 

 

Urmas Jukkum – ajaloolise Tartumaa Laiuse kihelkonna (praeguse Jõgevamaa Jõgeva valla) 

Paduvere küla ohvrikivi hoidmise eest 2011. aastal. 

 

Rae valla Patika küla ja Kiili valla Mõisaküla külade inimesi ühendav Kodurahu seltsing – 

Harjumaa Vaskjala (Jüri) kihelkonna Aaviku küla Taaritammemäe hiie kaitsmise eest. 



 

 

 

2012 

 

Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühm – pühapaikade väärtuse ja ohustatuse 

teadvustamise eest riiklikul tasandil; pühapaikade riikliku arengukava toetamise eest 

riigieelarvest. 

 

Ansambel Metastöll – looduslike pühapaikade järjekindla väärtustamise eest oma loomingus, 

2006. aastal sarja „Kuduhiite kaitsel“ korraldamise eest. 

 

Setomaa Napi küla rahvas – seto maausku tutvustava filmi „Peko päiv“ valmistamise eest 

2010 aastal. 

 

Eestimaa Looduse Fond – pikaajalise tegevuse eest looduslike pühapaikade tutvustamisel ja 

kaitsmisel. 

 

Ester Vaiksaar – Valjala kihelkonna looduslike pühapaikade uurimise ning nendega seotud 

pärimuse ja keskkonnahoidliku käitumise tutvustamise eest kooliõpilastele. 

 

 

 

2011 

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Elo Liivi ja Aleksander Heintalu allfond – hiiesõbralike 

ettevõtmiste toetamise eest. 

 

Ajaleht Koit – pühapaikade tutvustamise ja väärtustamise eest eelnevatel aastatel. 

 

Eesti Rahvaluule Arhiiv – pühapaikade pärimuse pikaajalise kogumise ning talletamise eest, 

koostöö eest pühapaikade uurimisel. 

 

Virumaa Teataja – pikaajalise tegevuse eest looduslike pühapaikade tutvustamisel ja 

väärtustamisel. 

 

Marju Kõivupuu – ristipuude uurimise, tutvustamise ja kaitsmise eest. 

 

Leo Lätti – Maardu Hiiemetsa kaitsmise eest. 

 

Jõgevamaa Metsaselts ja Kaupo Ilmet – Kassinurme uue pühapaiga asutamise ja 

hooldamisega on aidanud avalikkuses teadvustada hiiepärandit. 

 

Väike-Maarja Põllumeeste Selts ja Annika Michelson – Väike-Maarja valla hiiepaikade 

kaardistamise eest. 

 

 

 

2010 

 



Põlva linn - looduslike pühapaikade tutvustamisele ja väärtustamisele kaasa aitamise eest. 

 

Võro Instituut - mõnusa ja tulemusliku koostöö eest Uma Pido tule süütamisel ja hoidmisel 

Taevaskojas. 

 

Maakodu - hiiepärimuse tutvustamise ja looduslike pühapaikade väärtustamise eest. 

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut - looduslike pühapaikade valikainete 

loomise eest. 

 

Roheline värav - hea koostöö eest looduslike pühapaikade tutvustamisel. 

 

Loodusesõber – kõige hiiesõbralikum ajakiri - mõnusa koostöö eest looduslike pühapaikade 

tutvustamisel. 

 

Siseministeeriumi usuasjade osakond - hea koostöö eest looduslike pühapaikade arengukava 

loomisel ja rakendamisel. 

 

Aivar Jürisalu - tubli tegevuse eest Paluküla Hiiemäe hoidmisel. 

 

Margus Tae - pikaajalise ja kiiduväärse töö eest hiite aate hoidmisel Kanada eestlaskonna 

seas. 

 

Erakond Eestimaa Rohelised - tõhusa toetuse eest looduslike pühapaikade arengukava 

rakendamisel. 

 


