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SISSEJUHATUS 

 

Kultuuriministri määrusega nr 146 01.04.2008 kinnitati valdkonna arengukava “Eesti ajaloolised 

looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008-2012”
1
 - tegemist on meetmete esimese 

rakendusperioodiga, millal toimuvad ettevalmistavad tegevused ning algab pikemaajaliste 

tegevuste korraldamine. 

 

Arengukavas on öeldud: „Ajaloolised looduslikud pühapaigad – hiied, pühad puud, allikad, 

ohvrikivid, ohvriaiad, ristipuud jm – on Eesti rahva ajaloo ja kultuuri oluline osa. Olles läbi 

sajandite ilmestanud meie looduskeskkonda ja kultuuriruumi, moodustavad nad ainulaadse 

mälestiste rühma, milles väljenduv mitmekihiline ja keerukas kultuuripärand sisaldab nii 

looduslikke kui ka materiaalse ja vaimse kultuuri tahke, ajaloolisi, arheoloogilisi, usundilisi, 

folkloorseid, etnoloogilisi ja keskkondlikke väärtusi. Tegemist on meie vana pärimuskultuuri 

olulise ja olemusliku nähtusega, mis on aastasadade kestel inimesi väga mitmekülgselt 

mõjutanud. 

 

Eesti looduslikud pühapaigad kujutavad endast laiemal taustal silmapaistvalt erilist ja haruldast 

nähtust, sest õhtumaises kristlikus Euroopas on samalaadsed muistised ja nendega seotud 

kultuuritraditsioon enamasti hääbunud." 

                                                 
1
 Arengukava tekst: http://dokreg.kul.ee/public/080327_pyhapaikade_arengukava.100737.doc 
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Looduslikud pühapaigad on Eesti ja samuti inimkonna vanimad kaitsealad, kus on keskkonna 

maastikulist ja liigilist mitmekesisust kaitstud põlisrahvaste usundist ja tõekspidamistest 

lähtuvalt.
2
 Pühapaikades tihedalt põimunud loodus ja kultuuripärandil on eesti ja soome-ugri 

identiteedi, usuvabaduse, piirkondliku arengu ning muinsus- ja looduskaitse alal oluline tähendus 

ja väärtus ka praegu. Sellest tulenevalt peab valdav osa Eesti elanikkonnast looduslike 

pühapaikade kaitsmist oluliseks.
3
 

 

Arengukava käsitleb ajaloolisi looduslikke pühapaiku, samuti nendega seotud kultuurilisi, 

looduslikke ja sotsiaalseid aspekte. Looduslikke pühapaiku mõistetakse kui ajalooliselt (enne 20. 

sajandit) usuliselt mõtestatud ja kasutatud looduslikke alasid ja objekte. Maa-alana määratletud 

mälestiste puhul hõlmab loodusliku pühapaiga mõiste ka maastiku pinnavorme, seal paiknevaid 

üksikobjekte ja taimestikku. Pühapaiku käsitletakse eelkõige usundiloolise väärtusega (vaimne 

kultuuripärand, usuvabadus) objektidena, millega võib olla seotud  ka arheoloogilisi, looduslikke 

ning regionaalarengu seisukohalt olulisi väärtusi. Sellest lähtuvalt on määratud arengukava 

rakendajateks lisaks Kultuuriministeeriumile Keskkonna-, Sise-, Põllumajandus ning Haridus- ja 

Teadusministeerium, Muinsuskaitseamet ja Maavalla koda. Arengukava rakendusasutuseks on 

määratud Tartu Ülikool. 

 

 

 

Arengukava koostamise ja rakendamise tingis looduslike pühapaikade olulisus eesti kultuurile ja 

identiteedile, looduslike pühapaikade  haruldus Euroopa mastaabis,  vähene uuritus ja äärmiselt 

                                                 
2
 Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) suunised „Looduslikud pühapaigad. Juhend kaitsealade valitsejatele“: 

http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf 
3
 Faktum ja Ariko korraldatud avaliku arvamuse uuringute aruanded 2011: 

http://www.maavald.ee/failid/LP_FaktumAriko2011.pdf; 2012: http://hiis.ee/files/FaktumAriko2012.pdf 

http://www.maavald.ee/failid/LP_FaktumAriko2011.pdf
http://hiis.ee/files/FaktumAriko2012.pdf
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suur ohustatus. Teadaolevatest pühapaikadest oli 2008. aastal kaitse all vähem kui viiendik ning 

suuremat osa pühapaiku ähvardas kadumine unustamise või kõrvalise inimtegevuse tõttu. 

12.2012 seisuga on teadaolevatest ajaloolistest pühapaikadest loodus- ja/või muinsuskaitse all 

17,92%. 

 

 

KAVANDATUD TEGEVUSED 

 

Arengukava üldeesmärk on säilitada üldiselt vähe uuritud ning hävimisohus olevate Eesti 

looduslike pühapaikade ja nendega seotud vaimse kultuuripärandi omapära nende uurimise, 

väärtustamise ja hoiu (sh korrastamise) kaudu. Selle sihi saavutamiseks määratleti viis peamist 

eesmärki, mida tuleb pühapaikade olukorra parandamisel saavutada ning üheksa meedet, mille 

abil püstitatud eesmärgid saavutada. Arengukava peamised eesmärgid: 

 

1. Kolmandikus Eesti kihelkondades on looduslikud pühapaigad inventeeritud. 

2. Inventeeritud ja säilinud looduslikud pühapaigad on võetud kaitse alla. 

3. Looduslike pühapaikade andmekogu on kättesaadav planeeringute ning 

kultuurimälestiste- ja looduskaitsega tegelevatele institutsioonidele. 

4. Toimuvad looduslikke pühapaiku tutvustavad ja väärtustavad tegevused. 

5. Toimub looduslike pühapaikade järjekindel korrastamine ja tähistamine. 

 

Arengukava elluviimise tulemusena peaks tõusma teadlikkus looduslike pühapaikade 

väärtuslikkusest ja laienema võimalused nendega seotud usuliste ja kultuuriliste traditsioonide 

jätkamiseks ning nende loodushoidlikuks külastamiseks. Looduslike pühapaikade ja nendega 

seotud traditsioonide väärtustamine on eelduseks sellele, et võetakse ette konkreetseid samme 

nende säilimise tagamiseks. 

 

 

ÜLEVAADE ARENGUKAVA RAKENDAMISEST 

 

Kavandatud eesmärkide saavutamiseks moodustati Muinsuskaitseametis arengukava 

juhtnõukogu, mille peamine ülesanne on arengukava täitmiseks eraldatud riiklike vahendite 

kasutamise üldine kavandamine ja kontroll. Arengukava rakendamiseks loodi 2008. aasta 

septembris Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade arengukava rakenduskeskus, palgati 

projektijuhid (alates 2009 osalise koormusega projektijuht) ning moodustati Tartu Ülikooli 

looduslike pühapaikade ekspertrühm.  
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Arengukava eesmärkide saavutamiseks vajaliku kompetentsi ning vahendite koondamiseks on 

lisaks tulemuslikult kaasatud erinevaid kõrgkoole, teadus- ja riigiasutusi,  mittetulundusühendusi 

ning arendatud rahvusvahelist koostööd.  

 

Tartu Ülikooli pühapaikade keskuse juhtimisel on valminud pühapaikade 

inventeerimismetoodika, programmeeritud pühapaikade andmekogu ning valminud 

pühapaikadega seotud seadusemuudatuste eelnõu kavand ja seletuskiri, koostatud pühapaikade 

jätkusuutliku haldamise suunised ning avaldatud eesti keeles Rahvusvahelise Looduskaitseliidu 

(IUCN) looduslike pühapaikade haldamise juhend. Keskkonnakasutuse ruumilise kasutuse 

planeerimisega tegelevaid asutusi on nõustatud pühapaikade küsimustes.  

 

Kulukamad eesmärgid, eelkõige pühapaikade kaardistamine ja inventeerimine on paraku alles 

algusjärgus. Arengukava esimesel rakendusperioodil inventeerida kavatsetud 1/3 Eesti 

kihelkondadest on inventeeritud viis, ehk seitse korda vähem plaanitust. Rakendamist ootavad ka  

pühapaikade kaitset tagavad seadusemuudatused ning seejärel ka pühapaikade kaitse 

ümberkorraldamine. Arengukava 

järgmisse perioodi lükkub ka 

pühapaikade korrastamiseks vajalike 

toetusmeetmete väljatöötamine ja 

rakendamine. 

 

Pehmema ning vähem kulukama 

meetmena on pööratud tähelepanu 

avalikkuse teavitamisele ning 

pühapaikade väärtustamisele. 

Arengukava jooksul on pühapaikade teemadel ilmunud enam kui 700 artiklit ja intervjuud, 

toimunud Hiie sõbra, hiite kuvavõistluse ning pühapaikade fotonäituse sarjad ning valmimas on 

pühapaikade teemalised dokumentaalfilmid. Teavitustöö täpsemaks kavandamiseks on 

korraldatud avaliku arvamuse uuringuid. 

 

Asutuste nõustamiseks, avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks, arengukava jooksul toimunud 

tegevuste tutvustamiseks ning maaomanike nõustamiseks on toimunud 164 loengut ja ettekannet 

ning 83 teabepäeva, seminari, ekskursiooni jm sündmust. Kihelkondlikul tasandil on alanud 
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usaldusisikute-nõustajate-eestkostjate võrgustiku loomine, mis peaks olema edaspidi võimeline 

tegutsema lisaks järelevalvele ka  nõustajatena pühapaikadega seotud asjus. 

 

Arengukava prognoositud maksumusest on rahastatud ca 19%, millest suurema osa moodustasid 

ajutise iseloomuga Riigikogu ühekordsed eraldised. Iga-aastaselt on rahastanud arengukava oma 

eelarvest üksnes Kultuuriministeerium, kuid see toetus moodustab arengukava prognoositud 

eelarvest kokku 3,81%.  Seetõttu on kavandatud eesmärkidest täidetud eelkõige need, mille 

maksumus on väiksem, kuid mis on arengukava üldise rakendamise seisukohalt võtmetähtsusega, 

või mille üldine kasutegur on võimalikult suur – näiteks uurimismetoodika, andmekogu, 

õigusanalüüs ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine. 

 

 

ARENGUKAVA RAHASTAMINE 

 

Riiklikud otsetoetused 

Arengukava prognoositavaks maksumuseks kavandati 1707560  eurot, sellest 

Kultuuriministeeriumi osa 159779,12 eurot (arengukava prognoositav eelarve Lisa 1, lk 12). 

Riiklikud toetused arengukavale on olnud 270847,89 eurot, mis moodustab 15,86% prognoositud 

eelarvest (arengukava tegelik rahastamine asutuste ja aastate lõikes, Lisa 2, lk 13). Arengukava 

prognoositud eelarvest moodustab Kultuuriministeeriumi toetus 3,81%, Siseministeeriumi toetus 

0,49%, Riigikogu toetus 11,56% ning rahastamata osa 84,14%. 
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Mittetulundusühenduste projektitoetused 

Erinevate mittetulundusühenduste projektitaotluste abil on arengukava tegevusi rahastatud 

hinnanguliselt 60 000 euro ulatuses, mis moodustab arengukava prognoositud eelarvest 3,51%.  

Kesk-Läänemere programmi projektist Cult Identity on rahastatud pühapaikade õiguskorralduse 

analüüsi ja seaduseelnõude koostamist, Juuru kihelkonna pühapaikade inventeerimist jm 

tegevusi. KIK on rahastanud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) pühapaikade haldamise 

juhendi väljaandmist eesti keeles ning tutvustamist sihtrühmadele. Eesti Kultuurkapital ja ERKF 

on toetanud pühapaikade tutvustamise ja väärtustamisega seotud ettevõtmisi. 

 

Riiklikke otsetoetusi arengukavale ning mittetulundusühenduste projektidele eraldatud  toetusi 

arengukava tegevustele on kokku 330847,85 eurot, mis moodustab arengukava kavandatud 

eelarvest 19,37%. 

 

 

 

Arengukava rakendamisse on andnud märkimisväärse mitterahalise panuse 

mittetulundusühendused ja üksikisikud, kes on osalenud arengukava raames toimunud sündmuste 

korraldamises ja ajakirjanduslikus kajastamises ning osalenud muudes tegevustes.  

 

 

KAVANDATUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE 
 

Arengukava üheksa meetme koosseisus on kavandatud 36 konkreetset tegevust, millest on 

täidetud 20, osaliselt on täidetud 7 ning täitmata 9 tegevust. Meetmete rakendamise 

tulemuslikkuse väljundnäitajatest on täidetud 10, osaliselt täidetud 4 ja täitmata 5. 
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Arengukava tulemuslikkuse hindamisel tuleb silmas pidada järgmisi asjaolusid: 

 

1. Kuigi arengukava perioodiks oli määratud 2008-2012, algas selle koordineeritud ja 

finantseeritud rakendamine 09.2008 kui Tartu Ülikoolis moodustati looduslike 

pühapaikade arengukava rakenduskeskus. Eelnevalt oli moodustatud arengukava 

juhtnõukogu ja kinnitatud rakenduskeskuse eelarve (07.2008) ning kinnitatud arengukava 

(04.2008). 

 

2. Arengukava rahastati prognoositud eelarvest ja tegelikest vajadustest üksnes 19,37% 

ulatuses. 

 

3. Arengukava püsiv rahastus moodustas arengukava vajadustest üksnes 3,81% 

(Kultuuriministeeriumi toetus). Ülejäänud rahastuse moodustasid ühekordsed ja 

erakordsed toetused riigieelarvest, Siseministeeriumi eelarvest ning projektitaotluste 

toetustest. Püsiva rahastuse vähesus ei võimaldanud algatada pikemaajalisi ja suuremaid 

investeeringuid nõudvaid projekte, mis on tarvis näiteks pühapaikade väliuuringute 

korraldamiseks vajaliku püsiva uurimismeeskonna moodustamiseks vajalikus mahus. 

 

4. Täidetud on arengukava rakendamist võimaldavad strateegilised eesmärgid: loodud on 

uurimismetoodika, koostatud on pühapaikadega seonduvate õigusaktide analüüs ning 

seadusemuudatuste eelnõu ettepanekud, loodud on pühapaikade andmekogu ja see on 

seotud Kultuurimälestiste registriga. 

 

Arengukava tegevuste ning väljundnäitajate täitmise üksikasjalik aruanne on esitaud käesoleva 

aruande lisas 3 lk 14. 
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JÄRELDUSED 

 

Võttes arvesse arengukava rakendamise perioodi (4 aastat 4 kuud) ning tegelikku rahastamist 

(19,37% prognoositud eelarvest), võib lugeda toimunud tegevused edukaks ning arengukava 

pikemaajalisi eesmärke silmas pidades väga vajalikeks. Seni tehtule toetudes on võimalik 

arengukava järgmisel perioodil teha pühapaikade kaitsmiseks vajalikud seadusemuudatused, 

korraldada ümber pühapaikade senine kaitse, algatada ulatuslikud ja kiireloomulised väliuuringud 

ning jätkata ka muude meetmete täitmist.  

 

Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuses on koondatud arengukava rakendamiseks vajalik 

pädevus. Loodud on erinevaid teadus-, riigi- ja omavalitsusasutusi, mittetulundusühendusi ning 

välispartnereid koondav koostöövõrgustik, mis osaleb pühapaikade väliuuringute ja arengukava 

muude meetmete rakendamises.  

 

Arengukava raames korraldatud avaliku arvamuse uuringutes on leidnud kinnitust senine oletus, 

et avalikkus peab looduslike pühapaikade kaitsmist oluliseks. Hiite ja teiste looduslike 

pühapaikade kaitsmist pidas 2012. aastal tähtsaks või väga tähtsaks 65% Eesti elanikkonnast. 

Samas on vaid 17% inimestest rahul pühapaikadega seotud teabe kättesaadavusega. Teabe vähest 

kättesaadavust peetakse ka peamiseks (39%) probleemiks, mis takistab pühapaikade kaitsmist. 

 

Arengukava I etapi rakendamist takistas eelkõige vähene ning ebakorrapärane rahastamine, mis 

pidurdas ulatuslikumate ja pikaajalisemate projektide algatamist. Piisava ning korrapärase 

rahastamise korral on võimalik arengukavaga püstitatud eesmärgid edukalt saavutada. 

 

2008-2012 toimunud looduslike pühapaikade arengukava oli kavandatud pikemaajalise 

arengukava I etapina, mille käigus oli kavas inventeerida 1/3 Eesti pühapaikadest. „Arvestades 

probleemide aktuaalsust ja nende lahendamisega seotud tegevuste ning selleks vajalike rahaliste 

vahendite mahukust, jätkatakse samalaadse meetmetekavaga uuel tegevusperioodil.“ 

(Arengukava lk 4). Arengukava meede 5.1 tegevus „pühapaikade säilitamiseks ja korrastamiseks 

vajalike toetusmeetmete rakendamine“ on kavandatud üksnes arengukava järgmisesse perioodi. 

 

Arvestades looduslike pühapaikade tähtsust, haruldust, ohustatust, vähest uuritust, õigusliku 

regulatsiooni puudulikkust, sotsiaalset tellimust, arengukava esimeses etapis tehtud 

investeeringuid ning nende abil tehtud arengukava baastegevusi on otstarbekas ja hädavajalik 

jätkata arengukava II etapiga ning pikendada olemasolevaid meetmeid aastateks 2013-2017.  
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LISA 1 – arengukava prognoositav eelarve eurodes 

 

Meetme nimetus 

2008 2009 2010 2011 2012 

KuM 
eelarve 

KuM 
eelarve 

tegelik 
vajadus 

KuM 
eelarve 

tegelik 
vajadus 

KuM 
eelarve 

tegelik 
vajadus 

KuM 
eelarve 

tegelik 
vajadus 

1.1. kaardistamiseks 
ja inventeerimiseks 
vajalike eelduste ja 
infrastruktuuri 
loomine 

24815,61 20365,32   22402,31   24642,54   27106,72   

1.2. looduslike 
pühapaikade 
kaardistamine ja 
inventeerimine 

    138772,64   200902,43   
219418,9

2 
  
253220,5

1 

2.1. looduslike 
pühapaikade 
õigusliku seisundi 
täpsustamine 

    3195,58          

2.2. looduslike 
pühapaikade kaitse 
korraldamine 

    7669,40   10864,98   14699,68   14699,68 

3.1. looduslike 
pühapaikade 
andmekogu 
koostamine ja 
arendamine 

7140,21 11590,51 55731,47 9553,51 64502,19 7313,28 74147,23 4849,10 84756,30 

4.1. avalikkuse 
teadlikkuse tõstmine 
ja 
väärtushinnangute 
kujundamine 

    31955,82   47933,74   63911,65   76693,98 

4.2. arengukava 
raames toimunud 
uuringute tulemuste 
tutvustamine 

    9586,75   22369,08   31955,80   38346,97 

5.1. looduslike 
pühapaikade 
korrastus- ja 
tähistustööde 
korraldamine 

    7669,40   15977,91   15977,91   19173,49 

5.2. maaomanike 
nõustamissüsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine 

    3195,57   6391,16   6391,16   7669,40 

KOKKU: 31955,82 31955,83 
  
257776,64 31955,82 368941,5 31955,82 426502,4 31955,82 494560,4 

 
KÕIK KOKKU: 31955,82 289732,46 400897,32 458458,20 526516,20 
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LISA 2 - arengukava rahastamine asutuste ja aastate lõikes, eurodes 

 

Kogu eelarve 
  Aasta Arengukava eelarve Toetused % 

2008 31955,82 35151,41 110 

2009 289732,46 11504,10 3,97 

2010 400897,32 102258,64 25,51 

2011 458458,20 47933,74 10,45 

2012 526516,20 74000,00 14,05 

KOKKU 1707560  270847,89 15,86 

    Kultuuriministeeriumi toetused 
  Aasta Arengukava eelarve Toetused % 

2008 31955,82 31955,82 100 

2009 289732,46 6391,16 2,21 

2010 400897,32 6391,16 1,59 

2011 458458,20 6391,16 1,39 

2012 526516,20 14000 2,66 

KOKKU 1707560 65129,3 3,81 

    Siseministeeriumi toetused 
  Aasta Arengukava eelarve Toetused % 

2008 31955,82 3195,58 10 

2009 289732,46 5112,93 1,76 

2010 400897,32 0 0 

2011 458458,20 0 0 

2012 526516,20 0 0 

KOKKU 1707560 8308,51 0,49 

    Riigikogu otsetoetused 
  Aasta Arengukava eelarve Toetused % 

2008 31955,82 0 0 

2009 289732,46 0 0 

2010 400897,32 95867,47 23,91 

2011 458458,20 41542,57 9,06 

2012 526516,20 60000 11,4 

KOKKU 1707560 197410,04 11,56 
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LISA 3 - Aruanne arengukava 2008-2012 meetmete täitmisest 

 

Arengukava täitmine meetmete lõikes 

 

 

EESMÄRK 1 Kolmandikus Eesti kihelkondades on looduslikud pühapaigad inventeeritud 

 

 Meede 1.1. Kaardistamiseks ja inventeerimiseks vajalike eelduste ja infrastruktuuri 

loomine. 

 

Tegevused: 

 

• metoodika väljatöötamine – täidetud. 

 

- Uurimismetoodika on välja töötatud ja testitud. Juhend eesti keeles: 

http://hiis.ee/files/Uurimismetoodika_251127.pdf;  

juhend inglise keeles http://hiis.ee/files/Manual-05052011.pdf  

 

- Kohalike elanike küsitlemisel kasutatav küsitluskava on koostatud ja testitud: 

http://hiis.ee/files/KYSITLUSKAVA_250722.pdf  

 

- Välitöödel jäädvustatud failide ja kaustade nimetamise, struktureerimise ja esmase 

arhiveerimise standard on koostatud ja testitud: 

http://hiis.ee/files/KaustadeFailideNimed_250727.pdf  

 

- Moodustatud on Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade ekspertrühm: 

http://www.fl.ut.ee/547529  

 

• koostöövõrgustiku loomine – täidetud. 

 

- Pilootuuringute piirkondades Muhu, Kuusalu, Juuru, Põlva, Hargla ja Räpina kihelkonnas on 

uuringuprojektide raames loodud kohalikke elanikke ning asutusi ühendav koostöövõrgustik.  

 

- Pühapaikade uurimise, kaitsmise, väärtustamise, sellealase õppetöö jms tarvis on sõlmitud 

konkreetsete projektide raames koostöösidemed Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskuse, 

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, RMK, Haridus- ja Teadusministeeriumi, 

Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnateabe Keskuse, 

Eestimaa Looduse Fondi, Maavalla koja, Hiite Maja SA, Läti Riia, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale 

regioonidega, Rootsi Gavleborgi maakonna muuseumi, Rahvusvahelise Looduskaitseliidu 

(IUCN)  jt asutuste ning ühendustega. 

 

• üle-eestiliste ja rahvusvaheliste koostööprojektide algatamine – täidetud. 

Siseriiklikele fondidele ja EL struktuurifondile on esitatud üle 30 projektitaotluse kogusummas 

792 000 eurot,  arengukava tegevuste toetuseks on sellest eraldatud 60 000 eurot (Lisa 4, lk 23). 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 

 

- 06.2009 - välja on töötatud inventeerimismetoodika – täidetud. 

 Inventeerimise metoodika valmis 06.2009.  

http://hiis.ee/files/Uurimismetoodika_251127.pdf
http://hiis.ee/files/Manual-05052011.pdf
http://hiis.ee/files/KYSITLUSKAVA_250722.pdf
http://hiis.ee/files/KaustadeFailideNimed_250727.pdf
http://www.fl.ut.ee/547529
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 Meede 1.2. Looduslike pühapaikade kaardistamine ja inventeerimine. 

 

 

Tegevused: 
 

• väliuuringute ettevalmistamine ja teostamine – osaliselt täidetud. 
 

- Täielikult on inventeeritud Muhu ja Juuru kihelkonna ning Kuusalu kihelkonna idaosa 

pühapaigad. Kaardistatud ning osaliselt inventeeritud (v.a. loodusteaduslik inventuur) on Põlva, 

Räpina ja Hargla kihelkond. 

 

• väliuuringute tulemuste vormistamine – osaliselt täidetud. 
 

- Muhu kihelkond: koostatud on intervjuude helisalvestiste helinimestikud ja pühapaiku puudutav 

osa on litereeritud, inventuurilehed on täidetud. 

- Põlva kihelkond: koostatud on intervjuude helisalvestiste helinimestikud ja pühapaiku puudutav 

osa on litereeritud, inventuurilehed on täidetud. 

- Juuru kihelkond: intervjuude helisalvestiste helinimestike koostamine ja litereerimine on 

alanud, inventuurilehed on täidetud. 

- Kuusalu kihelkonna idaosa: koostatud on intervjuude helisalvestiste helinimestikud ja 

pühapaiku puudutav osa on litereeritud, inventuurilehed on täidetud.  
 
 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- 12.2012 - pühapaigad on inventeeritud 1/3-s Eesti kihelkondades – osaliselt täidetud.  
 

12.2012 on inventeeritud 1/21 Eesti kihelkondadest, ehk kavandatust 15%.  
 

Seoses arengukava alarahastamisega on meetme täitmine lükatud üldiselt edasi arengukava 

järgmisse perioodi. 

 

 

 

EESMÄRK 2: Inventeeritud ja säilinud looduslikud pühapaigad on võetud kaitse alla. 

 

 Meede 2.1. Looduslike pühapaikade õigusliku seisundi täpsustamine. 

 

 

Tegevused: 
 

• pühapaikade õiguslike küsimustega tegeleva töörühma moodustamine – täidetud. 
 

- Erinevate riigi- ja teadusautuste ning huvirühmade esindajad kaasati pühapaikadega seotud 

õigusaktide analüüsi ettevalmistamisse ning seadusemuudatuste kavandamisse. 
 

• vastavate õigusaktide analüüs – täidetud. 

 

- 2008. a koostati Tartu Ülikoolis Muinsuskaitseseaduse analüüs ning looduslikke pühapaiku 

puudutavad seadusemuudatuse ettepanekud. Kuna neid ei võetud arvesse, tehti täiendavalt 

järgmised tööd: 
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- Koostati looduslikke pühapaikasid puudutavate õigusaktide analüüs: 

http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_Oigusanalyys.pdf 

Analüüsi lisa 1: Hinnang IUCNi juhendi rakendatavuse kohta: 

http://hiis.ee/files/Lisa1_IUCNi_juhend.pdf 
 

• seadusandluse täpsustamiseks ettepanekute koostamine -  täidetud. 
 

- Valminud on seadusemuudatuste eelnõu kavand: 

http://hiis.ee/files/Pyhapaikadeeeln6u_251102.pdf 

eelnõu seletuskirja kavand: 

http://hiis.ee/files/Pyhapaikadeeeln6u_seletuskiri_251102.pdf 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- 12.2009 - teostatud on pühapaikadega seonduvate õigusaktide analüüs ja koostatud on 

täpsustusettepanekud - täidetud.  
 

Pühapaikade õigusanalüüs valmis 12.2011, seadusemuudatuste kavand ja seletuskiri valmisid 

12.2012. 
 

 

 

 Meede 2.2. Looduslike pühapaikade kaitse korraldamine. 

 
 

Tegevused: 
 

•  pühapaikade kaitse korraldamise metoodiliste aluste koostamine – osaliselt täidetud.  
 

- Koostatud on pühapaikade kaitse korraldamise esialgsed alused. Dokumenti täpsustatakse 

pühapaikasid puudutavate võimalike seadusemuudatuste järel. 
 

- Samuti on meetme 4.1 raames tõlgitud eesti keelde Rahvusvahelise Looduskaitseliidu 

looduslike pühapaikade haldamise juhend ning meetme 5.2 raames on koostatud pühapaikade 

jätkusuutliku haldamise suunised, mis määratlevad pühapaikade kaitsmise soovituslikud 

põhimõtted ja meetodid 
 

•  Muinsuskaitseameti juurde looduslike pühapaikade ekspertnõukogu moodustamine - 

täidetud.  
 

- Ekspertnõukogu moodustati 06.2011. Nõukogu koosseis ja töökord: 

http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/koostoo/puhapaigad  
 

•  pühapaikade kaitse tagamiseks vajalike muudatuste sisseviimine Muinsuskaitseameti 

struktuuris - täitmata.  
 

Muudatuste iseloom selgub pühapaikasid puudutava õigusregulatsiooni täpsustamise järel. 
 

•  igale kaitse alla esitatud pühapaigale kaitsekorra koostamine – täitmata. 

Kuna seni pole Muinsuskaitseseaduses määratletud loodusliku pühapaiga mälestise liiki ning 

Muinsuskaitseameti sisemises asjaajamises pole moodustatud ka arheoloogiamälestiste liigi 

pühapaikade alaliiki (vt http://register.muinas.ee/?menuID=monument), ei ole võimalik 

pühapaikasid kui selliseid kaitse alla esitada. 
 

http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_Oigusanalyys.pdf
http://hiis.ee/files/Lisa1_IUCNi_juhend.pdf
http://hiis.ee/files/Pyhapaikadeeeln6u_251102.pdf
http://hiis.ee/files/Pyhapaikadeeeln6u_seletuskiri_251102.pdf
http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/koostoo/puhapaigad
http://register.muinas.ee/?menuID=monument
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- Koostatud on Muhu Pärase Tammemäe ekspertiis ning Kuusalu kihelkonna idaosa pühapaikade 

ekspertiis: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lahemaa_puhapaikade_invent.pdf 

- Osaletud on Väike-Maarja valla Ebavere hiiemäe ja Äntu Ugurimäe, Jõelähtme valla Maardu 

hiiemetsa, Helme Tikste maastikukaitseala jt pühapaikade kaitse kavandamisel 
 

•  pühapaikade kaitse alla võtmine – täitmata. 
 

Seni pole võetud kaitse alla ühtegi pühapaika. Vt. eespool olevat selgitust pühapaikade 

kaitsekorra koostamise kohta. 
 

•  usaldusisikute võrgustiku moodustamine – osaliselt täidetud. 
 

- Alustati usaldusisikute-eestkostjate võrgustiku moodustamist  kihelkondade tasandil ajaloolises 

Viru, Saare, Lääne, Harju, Pärnu, Tartu ja Võru maakonnas. 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- 12.2008 - loodud on looduslike pühapaikade ekspertnõukogu - täidetud.  

Ekspertnõukogu loodi 06.2011. 
 

- 12.2009 - välja on töötatud pühapaikade kaitse korraldamise metoodilised alused – 

osaliselt täidetud.  

Pühapaikade kaitse korraldamise esialgsed alused valmisid 12.2009. Lõplik variant valmib 

pühapaikasid puudutavate seadusemuudatuste järel. 
 

- 12.2012 - pühapaigad on võetud kaitse alla (75% inventeeritud ja säilinud pühapaikadest) 

- täitmata.  

12.2012. seisuga pole kaitse alla võetud ühtegi inventeeritud pühapaika. Kaitse alla võtmisega on 

otstarbekas oodata seadusemuudatuste vastuvõtmiseni. 
 

Meetme täitmisega jätkatakse arengukava järgmisel perioodil. 

 

 

 

EESMÄRK 3: Looduslike pühapaikade andmekogu on kättesaadav planeeringute ning 

kultuurimälestiste- ja looduskaitsega tegelevatele institutsioonidele 

 

 Meede 3.1. Looduslike pühapaikade andmekogu koostamine ja arendamine 

 

 

Tegevused: 
 

• veebipõhise looduslike pühapaikade andmekogu kavandamine ja tellimine – täidetud. 
 

- Loodud on andmekogu mudel. Andmekogu piiratud kasutusõigustega 

(http://register.muinas.ee/) ning avalik (http://andmekogu.hiis.ee/) keskkond on 

programmeeritud. 

- Andmekogu programmi testimine ja täpsustamine lõppes 12.2012. 
 

• andmekogu koostamine ja täpsustamine ning välitöödel kogutud materjalidega 

täiendamine – osaliselt täidetud. 
 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lahemaa_puhapaikade_invent.pdf
http://register.muinas.ee/
http://andmekogu.hiis.ee/
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- Koondatud ja andmekogusse kantutud on Põlva, Hargla, Räpina ja Võnnu khk varasemad 

materjalid. Inventeeritud pühapaikadest on andmekogusse kantud Põlva khk materjalid. 
 

• andmekogu haldamine – täidetud. 
 

- Andmekogu programmi testimine lõppes 12.2012. Kavandatud on andmekogu täpsustused. 

Koostatud on: 

andmekogu käsiraamat: http://hiis.ee/files/AndmekoguKasiraamat.pdf  

andmekogu haldamise eeskiri: http://hiis.ee/files/Haldamiseeskiri.pdf    

andmeallikate ülevaade: http://hiis.ee/files/AndmeallikateUlevaade.pdf  

pühapaikade bibliograafia ENSV perioodikaväljaannetes ja kogumikes: 

http://hiis.ee/files/Bibliograafia1944_1992.pdf  

Alanud on andmekogu kasutajaõiguste haldamine ning andmesisestajate juhendamine. 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- 12.2008 - loodud on andmekogu mudel – täidetud tähtaegselt. 
 

- 06.2009 - andmekogu on seotud kultuurimälestiste riikliku registriga – täidetud 12.2011.  
 

- 12.2012 - pühapaikade andmekogusse on üle kantud 80% varem muudesse 

andmekogudesse talletatud asjakohased materjalidest – osaliselt täidetud.  

12.2012 on andmekogusse kantud maksimaalselt 5% varasematest materjalidest. 
 

- 12.2012 - inventeeritud pühapaikadest 90% on andmekogusse kantud – osaliselt täidetud.  

12.2012 on andmekogusse kantud 20% inventeeritud pühapaikadest. 
 

Meetme täitmisega jätkatakse arengukava järgmisel perioodil. 

 

 

EESMÄRK 4: Toimuvad looduslikke pühapaiku tutvustavad ja väärtustavad tegevused 

 

 Meede 4.1. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute 

kujundamine 

 
 

Tegevused: 
 

• meediaprojektide käivitamine, pidev teavitustöö televisioonis ja raadios vastavate 

saatesarjade kaudu  – täidetud. 
 

- 04.2008-12.2012 on avaldatud 710 artiklit ja intervjuud, mis kajastavad looduslike pühapaikade 

arengukavaga seotud tegevusi ja pühapaiku (Lisa 11, lk 41). 
 

- Koostatud on looduslike pühapaikadega seotud avaliku arvamuse uuringud: 

2011: http://www.maavald.ee/failid/LP_FaktumAriko2011.pdf 

2012:  http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_FaktumAriko2012.pdf  
 

- Toimetati ja anti 2009. a välja kordustrükk raamatust “Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja 

kaitse”. Esmatrükk: http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2490&op=lugu 
 

- Koostöös Gaviafilm OÜga (Rein Maran) valmistati kaks dokumentaalfilmi looduslikest 

pühapaikadest („Hiite lummus“ (60 min) ja „Eesti looduslikud pühapaigad“ (45 min)); filmid 

http://hiis.ee/files/AndmekoguKasiraamat.pdf
http://hiis.ee/files/Haldamiseeskiri.pdf
http://hiis.ee/files/AndmeallikateUlevaade.pdf
http://hiis.ee/files/Bibliograafia1944_1992.pdf
http://www.maavald.ee/failid/LP_FaktumAriko2011.pdf
http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_FaktumAriko2012.pdf
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2490&op=lugu
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esilinastuvad 03.2013. Filmide koostamise käigus koostati Eesti hiite ülevaatekaart: 

http://hiis.ee/files/Hiitekaart.jpg  
 

• looduslike pühapaikade võrguvärava koostamine ja järjepidev täiendamine – täidetud. 
 

- Valmistati ja täiendati Tartu Ülikooli pühapaikade keskuse lehekülge: http://www.fl.ut.ee/hiis; 

valmis looduslike pühapaikade andmekogu avaliku lehekülje keskkond: 

http://andmekogu.hiis.ee/.  
 

• ministeeriumide, maavalitsuste ja omavalitsuste nõustamine planeeringutesse ning 

arengukavadesse looduslike pühapaikade traditsioonilist ilmet ja piirkondlikke eripärasid 

hoidvate sätete sisseviimisel – täidetud. 
 

- Keskkonna- ja muinsuskaitsetöötajaid, maa- ja omavalitsusi on jooksvalt nõustatud.  
 

- Toimunud on 11 looduslike pühapaikade teabepäeva ja seminari; teabepäevadel ja muudel 

sündmustel on peetud 20 loengut ja ettekannet (Lisa 5, lk 25). 
 

- Tõlgiti eesti keelde, täiendati, anti trükis välja ning jagati riigi- ja omavalitsusasutustele ning 

suurematele raamatukogudele Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) väljaanne „Looduslikud 

pühapaigad, juhend kaitsealade valitsejatele: 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4422&op=lugu  
 

- Tõlgiti eesti keelde looduslike pühapaikadega seotud arenduste keskkonnamõjude hindamise 

Akwé: Kon`i suunised:  http://hiis.ee/files/AkwéKoniSuunised.pdf  
 

- Keskkonnaministeeriumile esitati "Looduskaitse arengukava aastani 2020" täiendusettepanekud 

looduslike pühapaikade osas. Ettepanekuid arvestati: 

http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/keskkonnaministeerium/Looduskaits

e%20arengukava%20aastani%202020.pdf   
 

• üldhariduskoolide õppekavade täiendamine ja vastava õppematerjali koostamine - meede 

on täitmata Haridus- ja Teadusministeeriumi huvipuuduse tõttu. 
 

- Koostati  uurimustöö looduslike pühapaikade käsitlemisest kooliõpikutes: 

http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=847451/LP_Kooliopikutes.pdf  
 

• avalike ürituste ja teavituskampaaniate korraldamine – täidetud. 
 

- Korraldatud on 24 avalikku sündmust ning 59 loengut ja ettekannet (Lisa 6, lk 29). 
 

• looduslike pühapaikade alaste loomevõistluste korraldamine – täidetud. 
 

- 2008 – 2012 korraldati viiel aastal hiite kuvavõistlust (Lisa 6, lk 27). 
 

• muuseumide haridusprogrammide koostamine -  tegevusi pole toimunud. 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- toimuvad pühapaiku tutvustavad ja väärtustavad tegevused (aastas 3 tegevust) - täidetud.  

Toimunud on 40 sündmust ning 79 loengut. 
 

- 06.2009 - valmis on looduslike pühapaikade võrguvärav - täidetud. 

 

Meetme täitmisega jätkatakse arengukava järgmisel perioodil. 
 

http://hiis.ee/files/Hiitekaart.jpg
http://www.fl.ut.ee/hiis
http://andmekogu.hiis.ee/
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4422&op=lugu
http://hiis.ee/files/AkwéKoniSuunised.pdf
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/keskkonnaministeerium/Looduskaitse%20arengukava%20aastani%202020.pdf
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/keskkonnaministeerium/Looduskaitse%20arengukava%20aastani%202020.pdf
http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=847451/LP_Kooliopikutes.pdf
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MEEDE 4.2 Arengukava raames toimunud uuringute tulemuste tutvustamine 

 

 

Tegevused: 
 

• näituste (sh veebinäituste) koostamine - täidetud.  
 

- Looduslikke pühapaikasid tutvustav ränd-fotonäitus on 2008-2010. a korraldatud 13 paigas 

(Lisa 7, lk 33). 
 

- Muhumaal Hellamaal avati Muhu pühapaikade näitus. 
 

- Internetis on välja pandud 2008-2012 toimunud hiite kuvavõistluse 6 albumit (Lisa 7, lk 34). 
 

• trükiste ja artiklite avaldamine – täidetud. Vt meede 4.1. 
 

• seminaride, ümarlaudade, õppepäevade jmt korraldamine - täidetud.  
 

-  Korraldatud on viis sündmust ja 21 ettekannet. Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis on 

korraldatud looduslike pühapaikade valikaine viis kursust, mille raames on toimunud 80 loengut, 

9 seminari ja 5 ekskursiooni (Lisa 8, lk 35). 
 

• piirkondlike ülevaateteoste koostamine ja avaldamine - tegevusi pole toimunud.  
 

Piirkondlikke ülevaateteoseid pole koostatud seoses kavandatust oluliselt vähesema rahastusega. 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- toimuvad arengukava raames läbiviidud uuringuid tutvustavad tegevused (aastas 1 

tegevus) - täidetud. Toimunud on 81 loengut, 9 seminari ja 24 sündmust. 
 

- ilmuvad arengukava tegevusi tutvustavad artiklid, toimuvad tele- ja raadiosaated (aastas 

12 artiklit ja 12 saadet) - täidetud (vt meede 4.1). 

 

Meetme täitmisega jätkatakse arengukava järgmisel perioodil. 
 

 

 

EESMÄRK 5 Toimub looduslike pühapaikade järjekindel korrastamine ja tähistamine 

 

 MEEDE 5.1 Looduslike pühapaikade korrastus- ja tähistustööde korraldamine 

 
 

Tegevused: 
 

Seoses arengukava alarahastamise ning seadusemuudatuste viibimisega on toimunud vaid 

üksikud tegevused. Meetme täitmine on lükatud edasi arengukava järgmisse perioodi. 
 

• looduslike pühapaikade tähistamise põhimõtete koostamine – täitmata. 
 

Tähistamise põhimõtted on kavas koostada pühapaiku puudutavate seadusemuudatuste tegemise 

järel. 
 

• looduslike pühapaikade tähistamine – üldiselt täitmata (vt. eelmine tegevus).  
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Koostatud on Vihula valla Ilumäe Hiieniinepuu teabestend: 

http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=713966/ilumaeStend.pdf 
 

- Juuru kihelkonna muinaspaikade turismitee raames on valmimas (2013 kevad) Kuimetsa Iida 

urgete, Juuru tammede ja Järlepa risttee teabestendid ja viidad. 
 

• looduslike pühapaikade korrastamine – osaliselt täidetud. 
 

- Korrastustalgud on toimunud kuues pühapaigas (Lisa 9, lk 40). 
 

• pühapaikade säilitamiseks ja taastamiseks vajalike toetuste eraldamise põhimõtete 

väljatöötamine – täitmata. 

 

Põhimõtted on kavas koostada pühapaiku puudutavate seadusemuudatuste tegemise järel. 
 

• pühapaikade säilitamiseks ja korrastamiseks vajalike toetusmeetmete rakendamine (ette 

nähtud arengukava järgmisel rakendusperioodil). 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 
 

- pühapaigad on tähistatud (100% kaitse all olevatest) – täitmata. 

Kuna ühtegi looduslikku pühapaika pole seni kaitse alla võetud, ei ole neid ka tähistatud. 
 

- toimuvad korrastustalgud korrastatakse (10 pühapaika aastas) – osaliselt täidetud. 
 

- 12.2012 - välja on töötatud toetusmeetmete rakendamise põhimõtted – täitmata. 
 

 

 

 MEEDE 5.2 Maaomanike nõustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine 

 

 

Tegevused: 
 

• nõustajate võrgustiku loomine - osaliselt täidetud. 
 

Nõustajate-eestkostjate võrgustiku loomisega on alustatud kihelkondlikul tasandil ajaloolises 

Viru, Harju, Lääne, Saare, Pärnu, Tartu ja Võru maakonnas. 
 

• pühapaikade kaitsmise ja säilitamise juhendmaterjalide väljatöötamine, avaldamine ja 

levitamine – täidetud. 
 

- Tõlgiti eesti keelde, täiendati Eesti peatükiga, trükiti, jagati keskkonna- ja 

muinsuskaitseametnikele, maa- ja omavalitsustele, nõustajatele, pühapaikade eestkostjatele, 

suurematele raamatukogudele ja kõrgkoolidele Rahvusvahelise Looduskaitseliidu juhend  

“Looduslikud pühapaigad. Juhend kaitsealade valitsejatele”: 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4422&op=lugu  
 

- Koostati looduslike pühapaikade jätkusuutliku haldamise ja arendamise suunised: 

eesti keeles: http://hiis.ee/files/Suunised_ek.pdf    

inglise keeles: http://hiis.ee/files/StrategySacredSites.pdf   
 

• koolituste korraldamine: üldharivad loengud pärandmaastikest ja rahvausundist, 

kursused traditsiooniliste puit- ja kiviaedade ning kiikede rajamiseks -  täidetud. 
 

http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=713966/ilumaeStend.pdf
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4422&op=lugu
http://hiis.ee/files/Suunised_ek.pdf
http://hiis.ee/files/StrategySacredSites.pdf
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- Kohalikele elanikele on korraldatud neli sündmust ja viis loengut ja ettekannet (Lisa 10, lk 40). 

Kohalikud elanikud on osalenud samuti meetme 4.1 raames toimunud koolitustel ja loengutel (vt. 

Lisa 5 ja 6). 
 

• võrguvärava arendamine  – meetme täitmine on alanud. 
 

- Valminud on pühapaikade andmekogu avaliku lehekülje põhi: http://andmekogu.hiis.ee/ 
 

- Valminud on TÜ looduslike pühapaikade lehekülg: http://www.fl.ut.ee/hiis 
 

- Valminud on Hiite Maja lehekülg: http://hiis.ee/ 
 

 

VÄLJUNDNÄITAJAD 

 

- toimuvad koolitused pühapaikade valdkonna tulevastele nõustajatele (aastas 2 koolitust 

15le inimesele) - täidetud. 

 

- 12.2012 - töötavad looduslike pühapaikade valdkonna nõustajad (igas maakonnas 1) - 

osaliselt täidetud. 

 

 

 

 

http://andmekogu.hiis.ee/
http://www.fl.ut.ee/hiis
http://hiis.ee/
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LISA 4 - Projektitaotlused 

 

2008 
 

ERKF, Maavalla koja projekt "Fotovõistluse “Maavalla hiied 10221” võitjate tunnustamine". 

Taotleti 223,69 eurot, eraldati 223,69 eurot. 
 

KULKA, Maavalla koja projekt "Hiie sõber 2008". 

Taotleti 1342,14 eurot, eraldati 1342,14 eurot. 
 

KULKA, Maavalla koja projekt "Kolme fotonäituse korraldamine Eestimaa looduslikest 

pühapaikadest". 

Taotleti 926,72 eurot, eraldati 511,29 eurot.  

 

2009 
 

KULKA, Maavalla koja projekt "Kolme fotonäituse korraldamine Eestimaa looduslikest 

pühapaikadest". 

Taotleti 575,20 eurot, eraldati 575,20 eurot. 
 

Haridus- ja Teadusministeerium, riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu 2009. Tartu 

Ülikooli projekt: “Ajaloolised looduslikud pühapaigad rahvusliku kultuurimälu kandjana: 

andmekogu ja väljaanded”.  

Taotleti: 52463,54 eurot; eraldati: 0. 
 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vabaühenduste eestkostevoor. Maavalla koja projekt 

“Ühiskondliku koostöö arendamine ajalooliste looduslike pühapaikade uurimisel, tutvustamisel ja 

hoidmisel”.  

Taotleti: 31950,52 eurot; eraldati: 0. 
 

Hõimurahvaste programm. Maavalla koja projekt: “Hõimurahvaste looduslikud pühapaigad”. 

Pühapaikade uurijate ja hoidjate seminar.  

Taotleti 5120,92 eurot; eraldati 1278,23 eurot. 
 

Hõimurahvaste programm. Maavalla koja projekt: “Ajalooliste looduslike pühapaikade teavikud 

vene ja inglise keeles”.  

Taotleti: 2882,42 eurot, eraldati: 0. 
 

Kultuurkapital. Maavalla koja projekt: “Muhu saare looduslike pühapaikade uuringu salvestiste 

töötlemine”.  

Taotleti 968,01 eurot; eraldati: 0. 
 

Kultuurkapital. Maavalla koja projekt: “Looduslike pühapaikade juhendi tõlkimine eesti keelde ja 

tõlke toimetamine”.  

Taotleti 4403,51 eurot, eraldati 0.  
 

Riigi Infosüsteemide arenduskeskus. Projekt koostöös Muinsuskaitseametiga: Looduslike 

pühapaikade andmebaasi programmeerimine.  

Taotleti ca 19173,49 eurot. Taotlust ei rahuldatud. 
 

Riigi Infosüsteemide arenduskeskus. Projekt: Looduslike pühapaikade andmebaasi täitmine.  

Taotlust ei jõutud esitada ennetähtaegselt lõpetatud taotlusvooru tõttu. 
 

Kümmekond väikeprojekti Juuru kihelkonna väliuuringu korraldamiseks, mis jäeti rahuldamata.  
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2010 
 

KULKA, Maavalla koja projekt "Looduslike pühapaikade teabenäituse roll-up materjalide 

trükkimine".  

Taotleti 3320,85 eurot, eraldati 1403,50 eurot. 
 

ERKF, Maavalla koja projekt "Hiie väe tunnustamissündmuse korraldamine 20.11.2010 Tartus". 

Taotleti 262,04 eurot, eraldati 262,04 eurot. 
 

KIK, Maavalla koja projekt "Looduslike pühapaikade alase keskkonnateadlikkuse parandamine 

IUCNi juhendi tutvustamise abil". 

KIK eraldas 11113,60 eurot, Maavalla koja omaosalus 1342,14 eurot. 
 

Tartu Linnavalitsus, Maavalla koja projekt "Hiite fotovõistlus 2010 ja tunnustamissündmus". 

Taotleti 415,43 eurot, eraldati 0. 
 

Kesk-Läänemere Programm, Hiite Maja SA projekt „The Ancient Cult Sites for Common 

Identity on the Baltic Sea Coast“. 

Eraldati: 132243 eurot, omaosalus 23337 eurot. 

 

2011 
 

Tartu Linnavalitsus, Hiite fotovõistlus 2011 ja tunnustamissündmus.  

Taotleti 862,81 eurot, eraldati 0. 
 

KIK, Hiite Maja SA projekt "Looduslike pühapaikade andmekogu arendamine". 

Taotleti 101 213.29 eurot, eraldati 0. 
 

KIK, Hiite Maja SA projekt "Põlva ja Võnnu kihelkonna looduslike pühapaikade kaardistamine 

ja inventeerimine". 

Taotleti 125814,2 eurot, eraldati 0. 

 

2012 
 

KIK, Maavalla koja projekt ""Maavalla Hiied" - looduslike pühapaikade keskkonnaväärtus läbi 

fotosilma". 

Taotleti 9987 eurot, eraldati 0. 
 

KIK, Hiite Maja SA projekt "Looduslike pühapaikade keskkonnaväärtuse tutvustamine 

koolinoortele ja avalikkusele". 

Taotleti 28816,84 eurot, eraldati 0. 
 

KIK, Hiite Maja SA projekt "Põlva ja Võnnu kihelkonna looduslike pühapaikade inventeerimine 

ja tutvustamine". 

Taotleti 140142,7 eurot, eraldati 0. 
 

KIK, Hiite Maja SA projekt "Looduslike pühapaikade andmekogu arendamine ja tutvustamine" 

Taotleti 100759,28 eurot, eraldati 0. 
 

Kokku taotleti 792 458 eurot 
 

Kokku eraldati 147674 eurot, sellest hinnanguliselt 60000 eurot otseselt arengukava meetmete 

täitmiseks. 
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LISA 5 - meede 4.1. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute 

kujundamine 

 

• Ministeeriumide, maavalitsuste ja omavalitsuste nõustamine planeeringutesse ning 

arengukavadesse looduslike pühapaikade traditsioonilist ilmet ja piirkondlikke eripärasid 

hoidvate sätete sisseviimisel  

 

Teabepäevad ja seminarid - 11 

 

13.01.2009 Palmses Lahemaa Looduskeskuses Kuusalu khk kirdeosa looduslike pühapaikade 

seminar,  

Ahto Kaasik: “Looduslikud pühapaigad Kuusalu kihelkonna Lahemaa RP osas“ 

 

27.08.2009 Lääne-Virumaal Kunda Linnavalitsuses Kunda Hiiemäe teabepäev. Nõupidamine. 

 

22.10.2009 Tartu linnavalitsuse pühapaikade teabepäev. Ahto Kaasiku ettekanne, ekskursioon. 

 

03.12.2009 Võru Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev. Ahto Kaasiku ettekanne, 

nõupidamine. 

 

07.12.2009 Põlva Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev. Ahto Kaasiku ettekanne, 

nõupidamine. 

 

04.10.2011 Läänemaal Penijõel Matsalu Rahvuspargi keskuses, looduslike pühapaikade 

teabepäev. A. Kaasiku ettekanded, arutelu. 

 

06.10.2011 Tartus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev. A. Kaasiku ettekanded, 

arutelu. 

 

13.10.2011 Otepääl Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev. A. Kaasiku 

ettekanded, arutelu. 

 

18.10.2011 Pärnus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev. A. Kaasiku ettekanded, 

arutelu. 

 

25.10.2011 Rakveres Lääne-Viru Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev. A. Kaasiku 

ettekanded, arutelu. 

 

01.11.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis, looduslike pühapaikade teabepäev. A. Kaasiku 

ja P. Annuse ettekanded, arutelu. 

 

Ettekanded - 20 
 

21.05.2008 Kuressaare Maavalitsuse planeeringute teabepäeval Ahto Kaasiku ettekanne 

looduslike pühapaikade arengukavast. 
 

13.01.2009 Palmses Lahemaa Looduskeskuses Kuusalu khk kirdeosa looduslike pühapaikade 

seminar,  

Ahto Kaasik: “Looduslikud pühapaigad Kuusalu kihelkonna Lahemaa RP osas“ 
 

10.03.2009 Tallinnas Siseministeeriumis maavanemate nõupidamisel,  
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Ahto Kaasik: “Looduslike pühapaikade arengukava” (lühiettekanne) 
 

22.10.2009 Tartu linnavalitsuse pühapaikade teabepäeval, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 
 

03.12.2009 Võru Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühapaigad" 
 

07.12.2009 Põlva Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühapaigad" 
 

04.10.2011 Läänemaal Penijõel Matsalu Rahvuspargi keskuses, looduslike pühapaikade 

teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

04.10.2011 Läänemaal Penijõel Matsalu Rahvuspargi keskuses, looduslike pühapaikade 

teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Läänemaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 
 

06.10.2011 Tartus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

06.10.2011 Tartus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Tartumaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 
 

13.10.2011 Otepääl Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

13.10.2011 Otepääl Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Võrumaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 
 

14.10.2011 Tallinnas Siseministeeriumis maavanemate teabepäeval, 

Ahto Kaasik, IUCNi juhendi tutvustus 
 

18.10.2011 Pärnus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

18.10.2011 Pärnus Keskkonnaametis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Pärnu- ja Viljandimaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 
 

25.10.2011 Rakveres Lääne-Viru Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

25.10.2011 Rakveres Lääne-Viru Maavalitsuses, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Virumaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 
 

01.11.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

01.11.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolise Harju- ja Järvamaa pühapaigad, IUCNi juhendi rakendamine" 

 

01.11.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis, looduslike pühapaikade teabepäev, 

Peeter Annus, "Eesti elanike suhtumine pühapaikade kaitsmisse" 
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LISA 6 - meede 4.1. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute 

kujundamine 

 

• Avalike ürituste ja teavituskampaaniate korraldamine 

 

Sündmused - 24 

 

10.04.2008 Kuressaares konverents „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“. Peeti 13 

ettekannet ja toimus arutelu: http://www.maavald.ee/failid/KuressKonv10iv21.pdf 

 

11.04.2008 Kuressaares Saare maakonna looduslike pühapaikade uurimise ja kaitse alane 

ümarlaud. Ahto Kaasiku ettekanne, nõupidamine. 

 

20.05.2008 Tallinnas Heleni koolis pärimuskultuuri päev. Hiite fotonäituse ja hiiepuude 

joonistuste näituse avamine, Ahto Kaasiku ettekanne. 

 

08.-11.2008 Aasta Hiie sõbra väljaselgitamine 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2882&op=lugu 

 

05.11.2008 Tartus TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuses pühapaikade õhtu. 

Pühapaikade näituse avamine, A. Kaasiku ettekanne. 

 

29.11.2008 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Hiie väe tunnustamissündmus. Hiite kuvavõistluse 

võitjate autasustamine, aasta Hiie sõbra väljakuulutamine. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2902&op=lugu 

 

13.01.2009 Ida-Virumaal Lüganuse Keskkoolis, looduslike pühapaikade teabesündmus. 

Pühapaikade fotonäituse avamine, sõnavõtud, A. Kaasiku ettekanne. 

 

19.02.2009 Tallinnas Muinsuskaitseametis ajakirjanikele suunatud teabepäev pühapaikade ja 

pühapaikade arengukava tutvustamiseks ning meediaalase koostöö kavandamiseks. Ahto Kaasiku 

ettekanne, nõupidamine 

 

23.04.2009 Lahemaa Rahvuspargis Ilumäel ja Palmses Lahemaa Hiite päev. Talgud Ilumäe 

hiieniinepuu juures, keskkonna- ja muinsuskaitseametnike nõustamine, pühapaikade fotonäituse 

avamine, Ahto Kaasiku ettekanne: http://www.fl.ut.ee/554613 

 

08.-11.2009 Aasta Hiie sõbra väljaselgitamine 

 

07.08.2009 Valgamaal Tõrva loodusfestivalil pühapaikade näituse avamine ja A. Kaasiku 

ettekanne. 

 

11.10.2009 Lääne-Virumaal Kundas Kunda hiiemäe päev. Hiiemäe külastamine, palvus ja 

kõnekoosolek, pühapaikade fotonäituse avamine ning Marge Konsa ja Ahto Kaasiku ettekanded 

Kunda tsemendimuuseumis. http://www.fl.ut.ee/622128  

 

29.10.2009 Elvas, Tartumaa Muuseumis, looduslike pühapaikade õhtu. Pühapaikade fotonäituse 

avamine, Ahto Kaasiku ettekanne. 
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28.11.2009 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, Hiie väe tunnustamissündmus. Hiite kuvavõistluse 

võitjate autasustamine, hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine, aasta Hiie sõbra 

väljakuulutamine. 

 

05.03.2010 Põlva raamatukogus Põlva linna pärimusaasta avamine. Pühapaikade fotonäituse 

avamine, sõnavõtud, Ahto Kaasiku ettekanne. 

 

29.04.2010 Viljandis Pärimusmuusika aidas pühapaikade teabesündmus. Pühapaikade fotonäituse 

avamine, A. Kaasiku ettekanne 

 

20.05.2010 Ekskursioon Põlva valla pühapaikadesse.  

 

28.05.2010 Võrokeelse laulupeo Uma Pido tulesüütamine Suures Taevaskojas. 

 

08.-11.2010 Aasta Hiie sõbra väljaselgitamine 

 

20.11.2010 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, Hiie väe tunnustamissündmus. Hiite kuvavõistluse 

võitjate autasustamine, hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine, aasta Hiie sõbra 

väljakuulutamine. 

 

08.-11.2011 Aasta Hiie sõbra väljaselgitamine 

 

29.09.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis IUCNI pühapaikade juhendi esitlus.  

 

19.11.2011 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, Hiie väe tunnustamissündmus. Hiite kuvavõistluse 

võitjate autasustamine, hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine, aasta Hiie sõbra 

väljakuulutamine. 

 

08.-11.2012 Aasta Hiie sõbra väljaselgitamine 

 

Ettekanded - 59 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Heiki Valk, „Looduslik pühapaik Eesti kagunurgas: Miikse Jaanikivi" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Mari-Ann Remmel, „Lehmja tammik, selle kompleksne uurimislugu“ 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Ahto Kaasik, "Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. 2008-2012" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Kadri Tüür, „Pühapaikade kaardistamine: Muhu valla kogemus“ 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Eerik Leibak, „Hiis kui looduskaitse objekt“ 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Ester Vaiksaar, „Pühapaikade pärimuse kogumine õpilastega Valjalas“ 
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10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Minni Saapar, „Looduslikud pühapaigad Eestis Saare maakonnas Pihtla vallas" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Urmas Selirand, „Hiiumaa kummastustest ja (või) pühapaikadest" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Helgi Põllo, „Mõtteid Hiiumaa pühapaikadest“ 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Martin Kivisoo, „Vaimsusest argielus" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Elo Liiv, „Turist, uurija ja kohalik pühapaigas" 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Mall Hiiemäe, „Looduse ja inimese seotusest, pühapaikade näitel“ 

 

10.04.2008 Kuressaares, konverentsil „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, 

Ahto Kaasik, Muhumaa ajaloolised looduslikud pühapaigad 

 

11.04.2008 Kuressaares Saare maakonna looduslike pühapaikade uurimise ja kaitse alasel 

ümarlaual, Ahto Kaasik, looduslike pühapaikade arengukavast 

 

01.11.2008 Kuressaares,  Saaremaa Genealoogiaseltsi kogunemisel, 

Ahto Kaasik, "Inimesed ja pühapaigad Muhumaal" 

 

05.11.2008 Tartus TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuses pühapaikade õhtul, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

06.11.2008 Tartus, Tartu üliõpilaste looduskaitse ringis, 

Ahto Kaasik, "Inimesed ja pühapaigad, eriti Muhumaal" 

 

18.11.2008 Tallinnas, Rahvakultuuri Keskuses, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

13.01.2009 Ida-Virumaal Lüganuse Keskkoolis, looduslike pühapaikade teabesündmusel, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

11.02.2009 Rapla Keskraamatukogus Folkloorinõukogu pärimuskultuuri süvakoolitusel,  

Ahto Kaasik: “Looduslikud pühapaigad” 

 

23.02.2009 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi tunnid.  

Jüri Metssalu: “Kohapärimus ja pühapaigad”. 

 

16.02.2009 Tartu Descartes'i Lütseumi tund,  

Ahto Kaasik: “Ajaloolised looduslikud pühapaigad” 

 

19.02.2009 Tallinnas Muinsuskaitseametis seminari “Looduslikud pühapaigad ja meedia”,  

Ahto Kaasik: “Looduslikud pühapaigad ja meedia “ 
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16.03.2009 Tallinnas Rahvusraamatukogu Loodusõhtu,  

Ahto Kaasik: “Hiied – nähtamatud pühapaigad” 

 

23.04.2009 Lääne-Virumaal Palmse looduskeskuses Lahemaa hiite päeval, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

14.05.2009 Türi vallas Karjakülas Folkloorinõukogu pärimuskultuuri koolitus Järvamaa 

kultuuritöötajatele,  

Ahto Kaasik: “Rahvausundi maailmavaade ja looduslikud pühapaigad” 

 

25.06.2009 Muhumaal Koguval pärimuskultuuri õhtul, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest  

 

07.08.2009 Valgamaal Tõrvas loodusfestivalil pühapaikade näituse avamisel, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

12.08.2009 Valgamaal Taageperas Emakeeleõpetajate seltsi suvekoolis, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

11.10.2009 Kundas Tsemendimuuseumis, Kunda Hiiemäe päev 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

11.10.2009 Kundas Tsemendimuuseumis, Kunda Hiiemäe päev 

Marge Konsa, Kunda Hiiemäe kivikalme arheoloogilisest uuringust 

 

29.10.2009 Elvas, Tartumaa Muuseumis, looduslike pühapaikade õhtu 

Ahto Kaasik, "Lähme, hellad, hiisi mööda" 

 

01.11.2009 Tartus, rahvameditsiini koolis, 

Ahto Kaasik, "Lähme, hellad, hiisi mööda" 

 

07.11.2009 Võrus, Võro Instituudis, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

10.11.2009 Tallinnas, Isamaa ja Res Publica Liidu Rahvuskultuuri ühenduse ettekandeõhtul, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 

 

05.03.2010 Põlva raamatukogus Põlva linna pärimusaasta avamisel,  

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühapaigad 

 

23.03.2010 Põlva Gümnaasiumis, tund, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

29.04.2010 Viljandis Pärimusmuusika aidas pühapaikade näituse avamisel,  

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

22.10.2010 Haljala Gümnaasiumis,  

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
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23.10.2010 Tartus Eesti Advokatuuri noorteühenduse kogunemisel,  

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

10.11.2010 Moostes pärimuskultuuri kursusel,  

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

14.12.2010 Põlva Gümnaasiumi õpetajatele, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

18.05.2011 Tartus, Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Katarina Erikson, "Sacred Sites and Their Protection in Sweden" 

 

26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Juris Urtans, "Sacred Sites and Their Protection in Latvia" 

 

03.06.2011 Kuressaares, Pärimuskultuuri kursus Saaremaal,  

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 

 

29.09.2011 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis IUCNI pühapaikade juhendi esitlusel, 

Ahto Kaasik, "IUCNi looduslike pühapaikade haldamise juhend kaitsealade valitsejatele" 

 

20.10.2011 Jõgeval, Külaakadeemia loengusarjas, 

Ahto Kaasik, looduslikud pühapaigad ja rahvausund 

 

29.10.2011 Lüganuse Küla Seltsi pärimuskultuuri sarjas, 

Ahto Kaasik, looduslikud pühapaigad ja rahvausund 

 

07.12.2011 Raplamaal Juuru valla Järlepa rahvamajas, Kesk Läänemere programmi projekti Cult 

Identity seminaril, 

Ahto Kaasik, Juuru kihelkonna pühapaikadest 

 

29.02.2012 Põlva rahvahariduse seltsis,  

Ahto Kaasik, Looduslikud pühapaigad 

 

23.03.2012 Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi aastapäevakonverentsil, 

Ahto Kaasik, "Pühapaikade kaitsmine Eestis"  

 

11.05.2012 Valgamaal Valgjärve ääres, Roheliste Rattaretkel, 

Ahto Kaasik, "Pühad looduspaigad"  

 

06.07.2012 Räpina kihelkonna pühapaikade uuringurühma koolitus, 

Ahto Kaasik, looduslike pühapaikade uurimismetoodikast 

 

09.07.2012 Põlva kihelkonna pühapaikade uuringurühma koolitus, 

Ahto Kaasik, looduslike pühapaikade uurimismetoodikast 
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22.08.2012 Kesk-Läänemere programmi projekti Cult Identity Juuru kihelkonna muinaspaikade 

tee tutvustav seminar, 

Jüri Metssalu, Juuru kihelkonna pärimuspaikadest 

 

06.09.2012 Ungaris Siofokis, soome-ugri rahvaste maailmakongressil,  

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühapaigad hoiavad soome-ugri kultuuri ja eneseteadvust" 

 

10.11.2012 Pärnumaal Lavassaares, loodusgiidide koolitusel, 

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühakohad - väärispaigad vaimsel ja ainelisel maastikul"  

 

18.11.2012 Harjumaal Saku Valla Metsanurme külakeskuses, loodusgiidide koolitusel 

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühakohad - väärispaigad vaimsel ja ainelisel maastikul"  

 

• Looduslike pühapaikade alaste loomevõistluste korraldamine 

 

Sündmused - 5 

 

06.-11.2008 Fotovõistlus "Maavalla hiied 10221" 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2883&op=lugu 

 

05.-11.2009 Fotovõistlus "Maavalla hiied 10222" 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=3316&op=lugu 

 

06.-11.2010 Fotovõistlus "Maavalla hiied 10223" 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4013&op=lugu 

 

06.-11.2011 Fotovõistlus "Maavalla hiied 10224" 

http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4353&op=lugu 

 

06.-11.2012 Fotovõistlus "Maavalla hiied 10225" 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4800&op=lugu 

 

 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4800&op=lugu
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LISA 7 - meede 4.2 Arengukava raames toimunud uuringute tulemuste tutvustamine 

 

• Näituste (sh veebinäituste) koostamine  

 

Sündmused – 13 

 

Looduslikke pühapaiku tutvustavad foto-rändnäitus: 

 

03.-04.2008 Kuressaare Kultuurikeskuses 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2341&op=lugu 

 

05.-06.2008 Tallinna Heleni koolis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2472&op=lugu 

 

11.-12.2008 Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2845&op=lugu 

 

01.-02.2009 Lüganuse Keskkoolis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=2964&op=lugu 

 

02.-03.2009 Tallinna Ülikoolis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3003&op=lugu 

 

04.-06.2009 Palmses Lahemaa rahvuspargi keskuses 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3146&op=lugu 

 

08.2009 Tõrva kammersaalis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3323&op=lugu 

 

09.2009 Raplamaal Raikkülla vallas Purkus 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3399&op=lugu 

 

10.2009 Kunda Tsemendimuuseumis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3457&op=lugu 

 

10.-11.2009 Tartumaa Muuseumis Elvas 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3493&op=lugu 

 

02.2010 Harjumaal Kurtna koolis 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3681&op=lugu 

 

03.2010 Põlva raamatukogus 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3724&op=lugu 

 

04.-06.2010 Viljandis Pärimusmuusika Aidas 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3812&op=lugu 

 

04.2010 avati Muhumaal Hellamaal Tihuse turismitalu Pärimuskohvikus Muhu looduslike 

pühapaikade näitus 
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Hiite kuvavõistluse võistlustööd on avaldatud: 

 

2008: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=1 

 

2009: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=8 

 

2010: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=10 

 

2011: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=11 

 

2012: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=12 

 

2012 lisa: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=16 

http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=16
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LISA 8 - meede 4.2 Arengukava raames toimunud uuringute tulemuste tutvustamine 

 

• Seminaride, ümarlaudade, õppepäevade jmt korraldamine  

 

Sündmused - 5 

 

05.02.2009 Tallinna Ülikoolis Maastiku ja kultuuri keskuse laiendatud seminar looduslikest 

pühapaikadest. Pühapaikade fotonäituse avamine, A. Kaasiku ettekanne, arutelu. 

 

26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminar pühapaikade 

uurimismetoodikast. Heiki Valgu, Jüri Metsalu, Ave Anniste, Juris Urtansi, Katarina Erikssoni 

ettekanded, arutelu. 

 

22.-23.08.2012 Cult Identity projekti muinaspaikade turismiteed tutvustav ringreis Juuru ja Muhu 

kihelkonnas. 

 

29.03.2012 Tartu Ülikoolis LP õigusküsimuste ümarlaud 

 

15.11.2012 Tartu Ülikoolis, looduslike pühapaikade teabepäev http://hiis.ee/uudised?lang=et 

 

Ettekanded - 21 

 

12.03.2009 Kuusalu valla Kolga muuseumis seminar “Vaimse kultuuripärandi inventuurid 

Lahemaa Rahvuspargis”,  

Ahto Kaasik: “Looduslikud pühapaigad Kuusalu kihelkonna Lahemaa RP osas“ 

 

16.04.2009 Eesti Maaülikooli avatud loengute sari,  

Ahto Kaasik: “Ajaloolised looduslikud pühapaigad” 

 

22.05.2009 Tartu Ülikooli Kultuuriteooria tippkeskuse arheoloogia uurimisrühma kevadseminaril 

„Arheoloogia ja avalikkus“,  

Ahto Kaasik: ““Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008 – 2012”. 

Kultuuriministeeriumi valdkondlik arengukava” 

 

04.12.2009 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, 

Ahto Kaasik, looduslikud pühapaigad ja rahvausund 

 

14.12.2009 Tartus Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse seminaril, 

Ahto Kaasik, Lõuna-Eesti looduslikud pühapaigad. 

 

01.07.2010 Soomes Inaris. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Delose algatuse 

konverents, 

Ahto Kaasik, "Conserving Sacred Natural Sites in Estonia" 

 

06.11.2010 Palmses Lahemaa RP kultuuripärandi teabepäeval,  

Ahto Kaasik, "Pühapaikade inventuur Lahemaa RP Kuusalu kihelkonna osas" 

 

18.02.2011 Riias, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Ave Anniste, "Conservation Plan “Sacred Natural Sites in Estonia: Study and Maintenance 

20082012”" 
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26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Jüri Metsalu, "Inventory Methodology of Sacred Sites I" 

 

26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Ahto Kaasik, Ave Anniste "Inventory Methodology of Sacred Sites II Landscape Research" 

 

26.05.2011 Tartus, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Heiki Valk, "Conservation Plan “Sacred Natural Sites in Estonia: Study and Maintenance 

20082012”" 

 

29.09.2011 Rootsis Gavles, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril: 

Ave Anniste, Eesti pühapaikade uuringutest 

 

29.03.2012 Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade õiguskorralduse alasel ümarlaual, 

Ahto Kaasik, "Looduslike pühapaikade õiguskorraldus" 

 

05.04.2012 Tartus, Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri rahvusvahelisel kursusel, 

Ahto Kaasik, looduslikud pühapaigad planeeringutes  

 

19.04.2012 Tartu Ülikool usuteaduskonnas, 

Ahto Kaasik, looduslikud pühapaigad rahvausundis  

 

05.06.2012 Riias, Kesk Läänemere programmi projekti Cult Identity seminaril, 

Ave Anniste, Ahto Kaasik, Eesti looduslike pühapaikade arengukava  

 

24.10.2012 Tartus, Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverentsil, 

Lona Päll, Reeli Reinaus, Põlva kihelkonna pühapaikade väliuuringust 

 

15.11.2012. Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade teabepäeval, 

Ave Anniste, Ahto Kaasik, Cult Identity projekti raames valminud pühapaikade haldamise 

suunistest 

 

15.11.2012. Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade teabepäeval, 

Tiit Kaasik, Põlva kihelkonna pühapaikade uuringust 

 

15.11.2012. Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade teabepäeval, 

Kalev Petti, pühapaikadega seotud avaliku arvamuse uuringust 

 

15.11.2012. Tartu Ülikoolis looduslike pühapaikade teabepäeval, 

Ahto Kaasik, looduslike pühapaikadega seotud seadusemuudatuste eelnõu kavandist 

 

 

Looduslike pühapaikade valikained 2009-2012 Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis – 60 

loengut, 9 seminari, 5 ekskursiooni. 

 

EMÜ looduslike pühapaikade valikaine 2009. a sügissemestril:    

    

23.09.2009. Loeng. Ahto Kaasik, "Pühapaikade tüpoloogia"     
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30.09.2009. Loeng. Jüri Metssalu, "Teabeallikad ja historiograafia"     

    

30.09.2009. Ekskursioon. Erinevate pühapaikade ja kaitsepraktikaga tutvumine.  A. Kaasik, J. 

Metssalu    

    

07.10.2009. Loeng. Mari-Ann Remmel, "Pühapaikadega seotud vaimne kultuuripärand"   

    

14.10.2009. Loeng. Heiki Valk, "Pühapaikadega seotud materiaalne kultuuripärand – 

arheoloogiline ja etnoloogiline aspekt"     

 

21.10.2009. Loeng. Rein Einasto, "Pühapaikade geoloogia, geoloogilised objektid pühapaikades"  

    

28.10.2009. Loeng. Pille Tomson, "Pühapaigad maastikuobjektina"    

    

04.11.2009. Loeng. Jaanus Paal, "Pühapaigad kui eluskooslused"    

    

11.11.2009. Loeng. Ain Raal, "Pühapaigad elukeskkonnas – virgestus ja tervis"    

    

18.11.2009. Loeng. Ringo Ringvee "Pühapaikade religioosne aspekt, usuvabaduse tagamine" 

     

25.11.2009. Loeng. Ahto Kaasik, "Pühapaikade ajalooline kujunemine ja tavaõiguslik kaitse. 

Muinsus- ja keskkonnakaitse - seadusandlik regulatsioon ja praktika"    

    

02.12.2009. Loeng. Ahto Kaasik, "Pühapaikade inventeerimine"   

    

09.12.2009. Loeng. Ahto Kaasik, "Pühapaikade eluskoosluste muutuste prognoosimine, 

taastamine ja maastikuhoolduse kavandamine"    

    

16.12.2009. Seminar. Ahto Kaasik, "Inventeerimine, taastumise kavandamine". 

 

Loengute slaidid jm materjale: http://www.fl.ut.ee/619005      

 

 

2010. a sügissemestril Tartu Ülikoolis, looduslike pühapaikade valikaine: 

 

09.09.2010. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade tüpoloogia, kujunemine, väärtused” 

 

16.09.2010. Loeng. Jüri Metssalu, "Looduslikest pühapaikadest kõnelevad teabeallikad" 

 

23.09.2010. Loeng. Mari-Ann Remmel, „Pühapaigad ja vaimne kultuuripärand” 

 

23.09.2010. Ekskursioon. Erinevate pühapaikade ja kaitsepraktikaga tutvumine.  A. Kaasik 

 

30.09.2010. Loeng. Jaanus Paal, „Pühapaigad kui eluskooslused” 

 

07.10.2010. Loeng. Heiki Valk, „Pühapaigad ja arheoloogia” 

 

14.10.2010. Loeng. Pille Tomson, „Pühapaigad ja maastik” 

 

21.10.2010. Loeng. Ain Raal, „Pühapaigad ja tervis” 
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28.10.2010. Loeng. Heiki Valk, „Miikse pühapaigast” 

 

04.11.2010. Loeng. Madis Arukask, "Läänemeresoome pühapaigad ja neis käimised" 
 

11.11.2010. Loeng. Art Leete, „Obiugri pühapaigad” 
 

18.11.2010. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade haldamise aluspõhimõtted” 
 

25.11.2010. Loeng. Ahto Kaasik, „Uurimiseetika ja inventeerimine, halduse ja maastikuhoolduse 

kavandamine” 
 

04.12.2012. Seminar inventeerimisest 
 

11.12.2012. Seminar halduse kavandamisest 
 

Loengute slaidid jm materjale: http://www.fl.ut.ee/848161   

 

 

2011. a kevadsemestril Eesti Maaülikoolis, looduslike pühapaikade valikaine: 
 

03.02.2011. Loeng. Jüri Metssalu    "Looduslikest pühapaikadest kõnelevad teabeallikad" 
 

10.02.2011. Loeng. Ahto Kaasik    "Pühapaikade tüpoloogia, kujunemine, väärtused” 
 

17.02.2011. Loeng. Heiki Valk     "Pühapaigad ja arheoloogia” 
 

03.03.2011. Loeng. Heiki Valk    "Miikse pühapaik" 
 

10.03.2011. Loeng. Mari Ann Remmel    "Pühapaigad ja vaimne kultuuripärand” 
 

17.03.2011. Loeng. Jaanus Paal    "Pühapaigad kui eluskooslused” 
 

24.03.2011. Loeng. Ain Raal    "Pühapaigad ja tervis" 
 

31.03.2011. Loeng. Rein Einasto    "Pühapaikade geoloogia" 
 

07.04.2011. Loeng. Pille Tomson    "Pühapaigad kui maastikuobjektid" 
 

14.04.2011. Loeng. Ahto Kaasik    "Pühapaikade inventeerimisest Muhumaa näitel" 
 

21.04.2011. Loeng. Ahto Kaasik    "Pühapaikade uurimiseetika ja inventeerimine, halduse 

alused" 
 

28.04.2011. Loeng. Ahto Kaasik    "Pühapaikade haldamine ja maastikuhooldus" 
 

05.05.2011. Seminar inventeerimisest 
 

12.05.2011. Seminar halduse kavandamisest 
 

12.05.2011. Ekskursioon. Erinevate pühapaikade ja kaitsepraktikaga tutvumine.  A. Kaasik 
 

 

2011. a sügissemestril Tartu Ülikoolis, looduslike pühapaikade valikaine: 
 

08.09.2011. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade tüpoloogia, kujunemine, väärtused” 
 

15.09.2011. Loeng. Jüri Metssalu, "Looduslikest pühapaikadest kõnelevad teabeallikad" 
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22.09.2011. Loeng. Heiki Valk, „Pühapaigad ja arheoloogia” 
 

22.09.2011. Ekskursioon. Erinevate pühapaikade ja kaitsepraktikaga tutvumine.  A. Kaasik 
 

29.09.2011. Loeng. Ain Raal, „Pühapaigad ja tervis” 
 

06.10.2011. Loeng. Heiki Valk, „Miikse pühapaigast” 
 

13.10.2011. Loeng. Rein Einasto, „Pühapaikade geoloogia maastikukultuuris” 
 

20.10.2011. Loeng. Jaanus Paal, „Pühapaigad kui eluskooslused” 
 

27.10.2011. Loeng. Mari-Ann Remmel, „Pühapaigad ja vaimne kultuuripärand” 
 

03.11.2011. Loeng. Madis Arukask, "Läänemeresoome pühapaigad ja neis käimised" 
 

10.11.2011. Loeng. Alari Allik, „Jaapani pühapaigad” 
 

17.11.2011. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade haldamise aluspõhimõtted” 
 

24.11.2011. Loeng. Ahto Kaasik, „Uurimiseetika ja inventeerimine, halduse ja maastikuhoolduse 

kavandamine” 
 

01.12.2011. Seminar inventeerimisest 
 

08.12.2011. Seminar halduse kavandamisest 
 

 

2012. a sügissemestril Tartu Ülikoolis, looduslike pühapaikade valikaine: 
 

06.09.2012. Loeng. Jüri Metssalu, "Looduslikest pühapaikadest kõnelevad teabeallikad" 
 

13.09.2012. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade tüpoloogia, kujunemine, väärtused” 
 

20.09.2012. Loeng. Heiki Valk, „Pühapaigad ja arheoloogia” 
 

27.09.2012. Loeng. Ain Raal, „Pühapaigad ja tervis” 
 

27.09.2012. Ekskursioon. Erinevate pühapaikade ja kaitsepraktikaga tutvumine.  A. Kaasik 
 

04.10.2012. Loeng. Mari-Ann Remmel, „Pühapaigad ja vaimne kultuuripärand” 
 

11.10.2012. Loeng. Marju Kõivupuu, "Ristipuud" 
 

18.10.2012. Loeng. Jaanus Paal, „Pühapaigad kui eluskooslused” 
 

25.10.2012. Loeng. Heiki Valk, „Miikse pühapaigast”     
 

01.11.2012. Loeng. Madis Arukask, "Läänemeresoome pühapaigad ja neis käimised" 
 

08.11.2012. Loeng. Alari Allik, „Jaapani pühapaigad” 
 

15.11.2012. Loeng. Ahto Kaasik, „Pühapaikade haldamise aluspõhimõtted” 
 

22.11.2012. Loeng. Ahto Kaasik, „Uurimiseetika ja inventeerimine, halduse ja maastikuhoolduse 

kavandamine” 
 

29.11.2012. Seminar inventeerimisest 
 

29.11.2012. Seminar halduse kavandamisest 
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LISA 9 - meede 5.1 Looduslike pühapaikade korrastus- ja tähistustööde korraldamine 
 

• Looduslike pühapaikade korrastamine 
 

Sündmused - 6 
 

23.04.2009 Lääne-Virumaal Vihula valla Ilumäe Hiieniinepuu korrastustalgud ja õppepäev. 
 

16.05.2009 Harjumaal Kose valla Saula Siniallikal korrastustalgud. 
 

16.05.2009 Põlvamaal Kanepi valla Kaagvere Kuku tamme ümbruses korrastustalgud. 
 

30.05.2009 Lääne-Virumaa Viru-Nigula valla Tammealuse hiie korrastustalgud. 
 

01.05.2010 Põlvamaal Kanepi valla Kaagvere Kuku tamme ümbruses korrastustalgud. 
 

22.05.2011 Raplamaal Kehtna valla Paluküla hiiemäe korrastustalgud. 
 

 
 

LISA 10 - meede 5.2 Maaomanike nõustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine 
 

• Koolituste korraldamine: üldharivad loengud pärandmaastikest ja rahvausundist, 

kursused traditsiooniliste puit- ja kiviaedade ning kiikede rajamiseks  
 

Sündmused - 4 
 

30.10.2008 Muhumaal Külasema külaseltsis Ahto Kaasiku ettekanne "Muhumaa pühapaigad", 

arutelu. 
 

01.07.2009 Ida-Virumaal Lüganusel, Purtse hiiemäe teabepäev, Ahto Kaasiku ettekanne, 

nõupidamine 
 

17.09.2009 Rapla maakonnas Raikküla vallas, Purku rahvamajas looduslike pühapaikade 

teabepäev. Looduslike pühapaikade fotonäituse avamine, Ahto Kaasiku ettekanne 
 

26.09.2009 Rapla maakonna Vigala valla Vana-Vigalas hiite teabepäev. Pühapaikade 

külastamine, Ahto Kaasiku ettekanne, nõupidamine 
 

Ettekanded - 5 
 

17.06.2009 Saaremaal Mändjalas, Põllumajandusministeeriumi põllu- ja 

metsamajanduskonsulentide teabepäeval, 

Ahto Kaasik, “Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008 – 2012” 
 

01.07.2009 Ida-Virumaal Lüganusel, Purtse hiiemäe teabepäeval, 

Ahto Kaasik, "Ajaloolised looduslikud pühapaigad" 
 

17.09.2009 Rapla maakonnas Raikküla vallas, Purku rahvamajas looduslike pühapaikade 

teabepäeval, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 
 

26.09.2009 Rapla maakonna Vigala valla Vana-Vigalas hiite teabepäeval, 

Ahto Kaasik, looduslikest pühapaikadest 
 

20.12.2011 Paides, Ambla Metsaühistu õppepäeval,  

Ahto Kaasik, "Looduslikud pühapaigad" 
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Lisa 11 - meede 4.1. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute 

kujundamine 

 

• Meediaprojektide käivitamine, pidev teavitustöö televisioonis ja raadios vastavate 

saatesarjade kaudu. 

 

Meediakajastused - 710 
 

LPK töötajate avaldatud artiklid ja intervjuud ning arengukava rakendamise ja objektiga 

seotud meediakajastused. 

 

 

2008 
 

Artiklid 

 

01.04.2008. Kultuuriminister kinnitas looduslike pühapaikade uurimise ja hoidmise arengukava – 

Kultuuriministeerium. http://www.kul.ee/index.php?news=4907 

 

01.04.2008. Kultuuriminister allkirjastas looduslike pyhapaikade arengukava – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2359&op=lugu 

 

04.04.2008. Kuressaares tuleb looduslike pyhapaikade konverents – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2369&op=lugu 

 

09.04.2008. Kuressaares toimub looduslike pühapaikade konverents – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23314&term=looduslikud%2

0p%C3%BChapaigad 

 

10.04.2008. Pärimused eestlaste muistsetest kultuspaikadest on hävimas - ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06115757 

 

14.04.2008. Ametnikud ja teadlased arutlesid looduslike pühapaikade säilitamise üle – Saarte 

Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2008/04/14/ametnikud-ja-teadlased-arutlesid-looduslike-puhapaikade-

sailitamise-ule/ 

 

14.04.2008. Pühapaigad püsivad rahva mälus – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23403&term=looduslikud%2

0p%C3%BChapaigad 

 

14.04.2008. Kuressaare arutati looduslike pühapaikade hoidmise üle – Meie Maa. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2384&op=lugu 

 

14.04.2008. Kuressaare arutati looduslike pyhapaikade hoidmise yle – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2384&op=lugu 

 

24.04.2008. Imettegev allikas Laadjalas – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=23618 

 

http://www.kul.ee/index.php?news=4907
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2359&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2369&op=lugu
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23314&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23314&term=looduslikud%20pühapaigad
http://uudised.err.ee/index.php?06115757
http://www.saartehaal.ee/2008/04/14/ametnikud-ja-teadlased-arutlesid-looduslike-puhapaikade-sailitamise-ule/
http://www.saartehaal.ee/2008/04/14/ametnikud-ja-teadlased-arutlesid-looduslike-puhapaikade-sailitamise-ule/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23403&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=23403&term=looduslikud%20pühapaigad
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2384&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2384&op=lugu
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=23618
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25.04.2008. Imettegev allikas Laadjalas – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2405&op=lugu 

 

25.04.2008. Kuremäe hiieallikas kuivab – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2402&op=lugu 

 

08.05.2008. Hiite kaitseks antud allkirjad jõudsid Kultuuriministeeriumi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2423&op=lugu 

 

09.05.2008. Palvus Palukyla hiiemäel – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2437&op=lugu 

 

12.05.2008. Riigikohus arutab neljapäeval Palukyla Hiiemäe saatust – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2450&op=lugu 

 

14.05.2008. Riigikogu liikmed saavad raamatu Eesti looduslikest pyhapaikadest – Maavalla 

Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2455&op=lugu 

 

15.05.2008. Riigikohtus arutati Palukyla hiiemäe saatust – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2458&op=lugu 

 

15.05.2008. Riigikohtus arutati Palukyla hiiemäe saatust – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2460&op=lugu 

 

15.05.2008. Soovi Palukyla hiiemäele head! - Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2457&op=lugu 

 

16.05.2008. Emadepäeval seoti hiiepuudele soovipaelu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2466&op=lugu 

 

19.05.2008. Pühapaikade rahu on inimese hingerahu allikas – Koit. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2469&op=lugu 

 

19.05.2008. Tallinna Heleni kool avab hiiepiltide näituse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2470&op=lugu 

 

19.05.2008. Riigikogu sotsiaaldemokraadid said pyhapaikade raamatu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2471&op=lugu 

 

20.05.2008. Tallinna Heleni koolis avati hiiepiltide näitus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2472&op=lugu 

 

22.05.2008. Saare maavalitsuse teabepäeval kõneldi hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2477&op=lugu 

 

02.06.2008. Algab fotovõistlus “Maavalla hiied 10221 (2008)” - Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2487&op=lugu 

 

03.06.2008. Algab fotovõistlus “Maavalla hiied 10221 (2008)” - Meie Maa. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2405&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2402&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2423&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2437&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2450&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2455&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2458&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2460&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=2457&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2466&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2469&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2470&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2471&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2472&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2477&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2487&op=lugu
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https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=24391&term=looduslikud%2

0p%C3%BChapaigad 

 

09.06.2008. Koguneb pyhapaikade arengukava juhtnõukogu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2504&op=lugu 

 

11.06.2008. Kultuuriministeerium kavatseb hiitel hävida lasta – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2509&op=lugu 

 

15.06.2008. Väike teejuht hiite juurde – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2514&op=lugu 

 

08.2008. Hiis taastub ise – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2685&op=lugu 

 

13.08.2008. Ravivate allikate otsinguil – tagasi juurte juurde – Oma Saar. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2674&op=lugu 

 

13.08.2008. Ravivate allikate otsinguil – tagasi juurte juurde – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2674&op=lugu 

 

01.09.2008. Jätkub fotovõistlus Maavalla hiied 10221 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2699&op=lugu 

 

13.09.2008. Järvepera pyhad pärnad jäeti karja ryystada – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2719&op=lugu 

 

15.09.2008. Tunnustame hiite sõpru! - Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2723&op=lugu 

 

15.09.2008. Fotovõistlus “Maavalla hiied” - Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2008/09/15/fotovoistlus-maavalla-hiied/ 

 

18.09.2008. Ebavere - hiied teelahkmel – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2735&op=lugu 

 

25.09.2008. Kohtuotsus – Riigikohus. http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-15-08 

 

25.09.2008. Riigikohus jättis Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtima – 

Riigikohus. http://www.nc.ee/?id=940 

 

25.09.2008. Riigikohus lubas ehitusmasinad Palukyla hiiemäele – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2752&op=lugu 

 

25.09.2008. Riigikohus jättis Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtima – 

Paluküla hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3832&op=lugu 

 

25.09.2008. Hiiemäe nõlvale kerkib siiski puhkekeskus – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/?uudised=442843 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=24391&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=24391&term=looduslikud%20pühapaigad
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2504&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2509&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2514&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2685&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2674&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2674&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2699&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2719&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2723&op=lugu
http://www.saartehaal.ee/2008/09/15/fotovoistlus-maavalla-hiied/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2735&op=lugu
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-15-08
http://www.nc.ee/?id=940
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2752&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3832&op=lugu
http://www.epl.ee/?uudised=442843
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25.09.2008. Riigikohus jättis kehtima hiiemäele plaanitava puhkekeskuse planeeringu – 

Postimees. http://www.postimees.ee/36049/riigikohus-jattis-kehtima-hiiemaele-plaanitava-

puhkekeskuse-planeeringu/ 

 

25.09.2008. Maavalla Koda riigikohtu otsusest – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3833&op=lugu 

 

30.09.2008. Hiied - Marimaal kaitstakse, Eestis hävitatakse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2759&op=lugu 

 

30.09.2008. Kehtna loodab Paluküla kompleksi ehitusega alustada 2009. aastal – Raplamaa 

Sõnumid. http://www.nadaline.ee/index.php3?teema=arvamus&lookup=rubriik&ID=509618 

 

07.10.2008. Pühäpaiku näütüs Võrol – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=3183&keel=115 

 

11.10.2008. Palukyla hiiemäe lugu teeb häbi kogu Eestimaale – Roheline Värav. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2789&op=lugu 

 

16.10.2008. Järvepera pyhad pärnad kaitsti ajutise aiaga – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2807&op=lugu 

 

16.10.2008. Porikuu lõpuni võib saata pilte hiite fotovõistlusele ja esitada hiite sõpru – Maavalla 

Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2806&op=lugu 

 

23.10.2008. Aeg oma pildid üle vaadata – Looduskalender. 

http://www.looduskalender.ee/node/1774 

 

23.10.2008. Paluküla Hiiemäe austuseks loeti Juhan Liivi – Raplamaa Sõnumid. 

http://www.nadaline.ee/index.php3?teema=arvamus&lookup=rubriik&ID=509756 

 

24.10.2008. Palukyla Hiiemäe austuseks loeti Juhan Liivi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2822&op=lugu 

 

24.10.2008. Palukyla Hiiemäe austuseks loeti Juhan Liivi – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3839&op=lugu 

 

29.10.2008. Muhu saarel uuritakse looduslikke pyhapaiku – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2833&op=lugu 

 

01.11.2008. Muhu saarel uuritakse looduslikke pühapaiku – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=26755&term=p%C3%BCha

paikade%20keskus 

 

02.11.2008. Hiite fotovõistlusel jäädvustati 52 paika – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2837&op=lugu 

 

03.11.2008. Hiie sõbra aunimetuse saamiseks esitati kuus inimest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2838&op=lugu 

http://www.postimees.ee/36049/riigikohus-jattis-kehtima-hiiemaele-plaanitava-puhkekeskuse-planeeringu/
http://www.postimees.ee/36049/riigikohus-jattis-kehtima-hiiemaele-plaanitava-puhkekeskuse-planeeringu/
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3833&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2759&op=lugu
http://www.nadaline.ee/index.php3?teema=arvamus&lookup=rubriik&ID=509618
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=3183&keel=115
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2789&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2807&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2806&op=lugu
http://www.looduskalender.ee/node/1774
http://www.nadaline.ee/index.php3?teema=arvamus&lookup=rubriik&ID=509756
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2822&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3839&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2833&op=lugu
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=26755&term=pühapaikade%20keskus
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=26755&term=pühapaikade%20keskus
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2837&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2838&op=lugu
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05.11.2008. Pühhipaiko näütüs Tartun – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2845&op=lugu 

 

05.11.2008. Looduskaitseringi seminaril kõneldakse pyhapaikadest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2847&op=lugu 

 

05.11.2008. Laupäeval peetakse Palukyla hiiemäel hingedepyha – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2848&op=lugu 

 

05.11.2008. Laupäeval peetakse Palukyla hiiemäel hingedepyha – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3835&op=lugu 

 

06.11.2008. Muhu uudised: Seekord Muhu uudised puhtas eesti keeles (teavet pühapaikade 

uuringutest) – Saarte Hääl.  

http://www.saartehaal.ee/2008/11/06/muhu-uudised-seekord-muhu-uudised-puhtas-eesti-keeles 

 

07.11.2008. Ahto Kaasik kõneleb Vikerraadios hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2863&op=lugu 

 

13.11.2008. Kaasik, Ahto. Palukyla hiiemäe palvus yhendas põlisrahvaid – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2871&op=lugu 

 

13.11.2008. Kaasik, Ahto. Palukyla hiiemäe palvus yhendas põlisrahvaid – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3838&op=lugu 

 

19.11.2008. Hiie sõber saab auhinnaks kirve – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2884&op=lugu 

 

21.11.2008. Tasakaal kõneleb homme hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2886&op=lugu 

 

25.11.2008. Sepp, Toivo. Kuidas saaks väärtuslikku maastikku säilitada? - Nädaline. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2895&op=lugu 

 

25.11.2008. Sepp, Toivo. Kuidas saaks väärtuslikku maastikku säilitada? - Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2895&op=lugu 

 

25.11.2008. Sepp, Toivo. Kuidas saaks väärtuslikku maastikku säilitada? - Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3844&op=lugu 

 

25.11.2008. Palukylast räägiti Lelle kogunenud ymarlauas – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2896&op=lugu 

 

25.11.2008. Metsallik, Eha. Palukülast räägiti Lelle kogunenud ümarlauas – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3838&op=lugu 

 

25.11.2008. Metsallik, Eha. Palukülast räägiti Lelle kogunenud ümarlauas – Nädaline. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2896&op=lugu 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2845&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2847&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2848&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3835&op=lugu
http://www.saartehaal.ee/2008/11/06/muhu-uudised-seekord-muhu-uudised-puhtas-eesti-keeles/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2863&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2871&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3838&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2884&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2886&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2895&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2895&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3844&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2896&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3838&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2896&op=lugu
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27.11.2008. Hiie väe tunnustussyndmus Tartus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2902&op=lugu 

 

29.11.2008. Esimeseks Hiie sõbraks kuulutati Martin Kivisoo – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2903&op=lugu 

 

12.2008. Hiite kuvavõistlusest – Loodusesõber. 

 

01.12.2008. Martin Kivisoo sai Hiie sõbra tiitli – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2008/12/01/martin-kivisoo-sai-hiie-sobra-tiitli/ 

 

01.12.2008. Hiiesõbra tiitlid tulid Saare maakonda – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=27211&term=looduslikud%2

0p%C3%BChapaigad 

 

01.12.2008. Hiie väe tunnustussündmusel peeti esmakordselt meeles hiite sõpru - Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/.aid-2542 

 

04.12.2008. Esimene Hiie sõbra kirves meenutab Eesti auvõlga – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2920&op=lugu 

 

05.12.2008. Maardu Hiiemetsa pilt võitis fotovõistluse – Uudistaja. 

http://www.eestiloodus.ee/uudistaja249.html 

 

06.12.2008. Keskkonnatelgis kõneldakse hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2921&op=lugu 

 

14.12.2008. Pyhapaikade arengukava jääb kuivale – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2929&op=lugu 

 

14.12.2008. Aasta lõpuni saab Tartus vaadata hiiepiltide näitust – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2931&op=lugu 

 

Raadio 

 

09.11.2008. Ahto Kaasikuga hiitest – Vikerraadio. 

 

07.12.2008. Hiitest - Kuku raadio, Keskkonnatelk. 

 

Televisioon 

 

10.04.2008. Pärimused eestlaste muistsetest kultuspaikadest on hävimas - ETV uudised. 

mms://teleportal.neti.tv/etv24/2008-04-10_AK_saare_muinsus.wmv 

 

22.11.2008. Hiitest – ETV, Tasakaal. 

 

2009 
 

Artiklid 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2902&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2903&op=lugu
http://www.saartehaal.ee/2008/12/01/martin-kivisoo-sai-hiie-sobra-tiitli/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=27211&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=27211&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=27211&term=looduslikud%20pühapaigad
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/.aid-2542
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2920&op=lugu
http://www.eestiloodus.ee/uudistaja249.html
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2921&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2929&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=88&id=2931&op=lugu
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01.2009. Hiitest meie vallas. Mis on hiis? - Väike-Maarja valla infoleht. http://www.v-

maarja.ee/index.php?part=sm_tmpnl&nl_id=jaanuar,%202009&art_id=37 

 

15.01.2009. Pyhapaikade kuvanäitus Lyganusel – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=2964&op=lugu 

 

24.01.2009. Keskkonnakultuurist kultuurikeskkonnas – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2982&op=lugu 

 

02.2009. Kaasik, Ahto. Ebavere hiiemägi – tähendusrikas maamärki – Loodusesõber. 

 

03.02.2008. Looduslike pyhapaikade seminar ja fotonäitus Tallinna Ülikoolis – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3003&op=lugu 

 

08.02.2009. Kaasik, Ahto. Pyhapaigad korda! Otsitakse pühapaikade seisundi parandamisest 

huvitatud maaomanikke. - Roheline Värav. 

 

12.02.2009. Muhu uudised: Bussijuhid libedate teedega püstihädas – Saarte Hääl. (pühapaikade 

keskuse üleskutsest)  

http://www.saartehaal.ee/2009/02/12/muhu-uudised-bussijuhid-libedate-teedega-pustihadas/ 

 

12.02.2009. Kehtnas luuakse puhke- ja sporditegevuse sihtasutust – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3845&op=lugu 

 

12.02.2009. Truu, Tiia. Kehtnas luuakse puhke- ja sporditegevuse sihtasutust – Raplamaa 

Sõnumid. http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=510475 

 

13.02.2009. Loodusesõber vaatab Nõiakaevu ja hiiemäele – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3022&op=lugu 

 

14.02.2009. Pyhapaikade maaomanikud saavad edaspidi soodsalt abi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3026&op=lugu 

 

16.02.2009. Seminar Looduslikud pühapaigad ja meedia 19.02. Tallinnas – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3028&op=lugu 

 

20.02.2009. Kaasik, Ahto. Nähtamatud väärtused – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=6&id=8039 

 

20.02.2009. Nähtamatud väärtused – Roheline Värav. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3035&op=lugu 

 

03.2009. Kaasik, Ahto. Meie iidsed hiied – Maakodu. 

 

06.03.2009. Ajakirjas Maakodu ilmub Hiiesõnastik – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3054&op=lugu 

 

09.03.2009. Lahemaa vaimse elmapärandi nõupäev Kolgal – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3065&op=lugu 

 

http://www.v-maarja.ee/index.php?part=sm_tmpnl&nl_id=jaanuar,%202009&art_id=37
http://www.v-maarja.ee/index.php?part=sm_tmpnl&nl_id=jaanuar,%202009&art_id=37
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=2964&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2982&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3003&op=lugu
http://www.saartehaal.ee/2009/02/12/muhu-uudised-bussijuhid-libedate-teedega-pustihadas/
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3845&op=lugu
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=510475
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3022&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3026&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3028&op=lugu
http://www.greengate.ee/?page=6&id=8039
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3035&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3054&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3065&op=lugu
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13.03.2009. Loodusõhtu pakub esmaspäeval hiisi ja runolaule – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3072&op=lugu 

 

18.03.2009. Tamm, Ülle. Uuritakse Kuusalu kihelkonna looduslikke pühapaiku – Sõnumitooja. 

http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=194 

 

21.03.2009. Maakodu Hiiesõnastik – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3091&op=lugu 

 

21.03.2009. Kaasik, Ahto. Ebavere hiiemägi – tähendusrikkas maamärk – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3090&op=lugu 

 

21.03.2009. Kaasik, Ahto. Ebavere hiiemägi – tähendusrikas maamärk – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3090&op=lugu 

 

04.2009. Kaasik, Ahto. Head tavad hiies – Maakodu. 

 

04.2009. Kaasik, Ahto. Taevaskoda – jäälinnuga pühapaik – Loodusesõber. 

 

03.04.2009. Kaasik, Ahto. Huvitegevus: päästa ajaloolisi hiisi – Õpetajate Leht. 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=1365 

 

03.04.2009. Õpetajate Leht: päästa ajaloolisi hiisi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3127&op=lugu 

 

10.04.2009. Maakodu kirjutab hiietavadest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3136&op=lugu 

 

14.04.2009. Lahemaal tuleb hiite päev – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3146&op=lugu 

 

15.04.2009. Pyhapaikade loeng maaylikoolis – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3151&op=lugu 

 

18.04.2009. Taevaskoda - jäälinnu hiis – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3161&op=lugu 

 

19.04.2009. Lahemaal toimub hiite päev – Virumaa Teataja. 

http://www.virumaateataja.ee/108483/lahemaal-toimub-hiite-paev/ 

 

24.04.2009. Mikovitš, Bianca. Inimesed suretavad teadmatusest pühapuid – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/2009/04/24/uudised/6444 

 

30.04.2009. Romanovitš, Gerli. Ida-Virumaa hiied ootavad uurimist – Põhjarannik. 

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=10250 

 

05.2009. Kaasik, Ahto. Hiiepuud – Maakodu. 

 

01.05.2009. Ida-Virumaa hiied ootavad uurimist – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3176&op=lug 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3072&op=lugu
http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=194
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http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3090&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3090&op=lugu
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=1365
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3127&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3136&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3146&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3151&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3161&op=lugu
http://www.virumaateataja.ee/108483/lahemaal-toimub-hiite-paev/
http://www.maaleht.ee/2009/04/24/uudised/6444
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=10250
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3176&op=lugu
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04.05.2009. Tule 16.05. Saula Siniallikut korrastama – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3179&op=lugu 

 

05.05.2009. Taevaskoda – jäälinnuga pyhapaik – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3180&op=lugu 

 

08.05.2009. Noor hiiesõber võitis yleriigilise õpilastööde võistluse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3183&op=lugu 

 

11.05.2009. Maakodu kirjutab hiiepuudest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3185&op=lugu 

 

13.05.2009. Talgud ka Kuku hiietamme juures – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3186&op=lugu 

 

16.05.2009. Täna on talgud Siniallikul ja Kuku hiietamme juures – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3194&op=lugu 

 

19.05.2009. Talgutel parandati purdeid ja ehitati aeda – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3198&op=lugu 

 

22.05.2009. Tammealuse hiis ootab vanu ja uusi sõpru – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3205&op=lugu 

 

06.2009. Kaasik, Ahto. Hiiepühad – Maakodu. 

 

06.2009. Kaasik, Ahto. Panga – merejumala pühapaik – Loodusesõber. 

 

02.06.2009. Hiiepuu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3214&op=lugu 

 

04.06.2009. Kehtna Vallavalitsus tahab hiiepuid langetada – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3221&op=lugu 

 

04.06.2009. Kehtna Vallavalitsus tahab hiiepuid langetada – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3846&op=lugu 

 

19.06.2009. Pyhapaikade raamat jõuab lõpuks kõikide huvilisteni – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3253&op=lugu  

 

19.06.2009. Kehtna Vallavalitsus varjab Hiiemäe puhkekeskuse tasuvusuuringut – Paluküla 

hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3847&op=lugu 

 

06.2009. Kaasik, Ahto. Panga – merejumala pühapaik – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3271&op=lugu 

 

06.2007. Kaasik, Ahto. Hiiepühad – Maakodu. 

 

16.06.2009. Pyhapaikade raamat jõuab lõpuks kõikide huvilisteni – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3179&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3180&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3183&op=lugu
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http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3194&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3198&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3205&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3214&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3221&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3846&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3253&op=lugu
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http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3253&op=lugu  

 

07.2009. Kaasik, Ahto. Hiite elurikkus – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3288&op=lugu 

 

30.07.2008. Küllike Perkmann: Looduslikud pühapaigad on Eesti tõeline väärtus – Sakala. 

http://www.sakala.ajaleht.ee/147191/kullike-perkmann-looduslikud-puhapaigad-on-eesti-toeline-

vaartus/ 

 

08.2009. Kaasik, Ahto. Hiiekivi vägi – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3346&op=lugu 

 

08.2009. Kaasik, Ahto. Pühajärv – Maavalla süda – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3357&op=lugu 

 

04.08.2009. Maakodu kirjutab hiiekividest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3313&op=lugu 

 

05.08.2009. Algab Maavalla hiite fotovõistlus 10222 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3317&op=lugu 

 

08.08.2009. Pyhapaikade näitus Tõrvas – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3323&op=lugu 

 

13.08.2009. Loodusesõber kirjutab Pyhajärvest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3334&op=lugu 

 

13.08.2009. Talivee, Elle-Mari. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse – Roheline Värav. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3332&op=lugu 

 

13.08.2009. Looduslikud pyhapaigad. Väärtused ja kaitse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3332&op=lugu 

 

28.08.2009. Hiiekivi vägi – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3346&op=lugu 

 

28.08.2009. Hiiekivi vägi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3346&op=lugu 

 

29.08.2009. Tunnustame hiie sõpra! - Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3351&op=lugu 

 

09.2009. Foto- ja hiiesõbrad, pange tähele! - Maakodu. 

 

09.2009. Kaasik, Ahto. Vaatame hiieallikasse – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3396&op=lugu 

 

01.09.2009. Kaasik, Ahto. Pühajärv – Maavalla süda – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3357&op=lugu 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=89&id=3253&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3288&op=lugu
http://www.sakala.ajaleht.ee/147191/kullike-perkmann-looduslikud-puhapaigad-on-eesti-toeline-vaartus/
http://www.sakala.ajaleht.ee/147191/kullike-perkmann-looduslikud-puhapaigad-on-eesti-toeline-vaartus/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3346&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3357&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3313&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3317&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3323&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3334&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3332&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3332&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3346&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3346&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3351&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3396&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3357&op=lugu
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01.09.2009. Pyhajärv – Maavalla syda – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3357&op=lugu 

 

03.09.2009. Maakodu kirjutab hiieallikatest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3367&op=lugu 

 

04.09.2009. Kaasik, Ahto. Eesti Maaülikool avab looduslike pühapaikade valikaine – Tartu 

Ülikool. 

http://www.fl.ut.ee/619006 

 

10.09.2009. Põlma, Inge. Halduskohus. Paluküla tasuvusuuring tuleb avalikustada – Nädaline. 

 

15.09.2009. Hiite kuvanäitus ja pärimuselma õhtu Purkus – Maavalla koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3399&op=lugu 

 

15.09.2009. Kohus käsib Palukyla puhkekeskuse tasuvusuuringu avaldada – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3398&op=lugu 

 

15.09.2009. Kohus käsib Palukyla puhkekeskuse tasuvusuuringu avaldada – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3849&op=lugu 

 

21.09.2009. Ahto Kaasik avas Purkus hiite fotonäituse – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/ahto-kaasik-avas-purkus-hiite-

fotonaituse.d?id=25796919  

 

22.09.2009. Kaasik, Ahto. Pressiteade. Maaülikoolis toimub pühapaikade valikaine esimene 

loeng. 

http://www.fl.ut.ee/629050 

 

24.09.2009. Vana-Vigalas kõneldakse hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3412&op=lugu  

 

11.09.2009. Kaasik, Ahto. Pressiteade. Kundas tuleb Hiiemäe päev. http://www.fl.ut.ee/622129 

 

02.10.2009. Kaasik, Ahto. Pressiteade. Pane tõrud taskusse ja tule Kunda Hiiemäe päevale:  

http://www.fl.ut.ee/648499 

 

10.2009. Tunnustame Hiie sõpra – Maakodu. 

 

10.2009. Kaasik, Ahto. Kalmud hiites – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3468&op=lugu 

 

10.2009. Kaasik, Ahto. Siniallika hiis hoiab rahvusvärve – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3507&op=lugu  

 

11.10.2009. Tõrutalgulised loodavad uue hiie sündi – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kunda-hiide-poetati-torusid.d?id=26194559 

 

12.10.2009. Kunda Hiiemäel toimus märgilise tähendusega syndmus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3457&op=lugu 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3357&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3367&op=lugu
http://www.fl.ut.ee/619006
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3399&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3398&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3849&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/ahto-kaasik-avas-purkus-hiite-fotonaituse.d?id=25796919
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/ahto-kaasik-avas-purkus-hiite-fotonaituse.d?id=25796919
http://www.fl.ut.ee/629050
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3412&op=lugu
http://www.fl.ut.ee/622129
http://www.fl.ut.ee/648499
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3468&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3507&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kunda-hiide-poetati-torusid.d?id=26194559
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3457&op=lugu
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14.10.2009. Hiite Kuvavõistlus kestab veel kaks nädalat – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3464&op=lugu 

 

14.10.2009. Selle aasta Hiie sõpru saab esitada porikuu lõpuni – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3463&op=lugu 

 

17.10.2009. Pyhapaikade valikaine käivitus maaylikoolis edukalt – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3471&op=lugu 

 

27.10.2009. Loengul tutvustatakse pyhapaikade maastikulisi väärtusi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3491&op=lugu 

 

27.10.2009. Elvas avatakse pyhapaikade kuvanäitus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3493&op=lugu 

 

27.10.2009. Laupäevani võib saata hiiepilte ja esitada Hiie sõpru – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3494&op=lugu 

 

11.2009. Kaasik, Ahto. Hiiead – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3531&op=lugu 

 

02.11.2009. Hiie sõbra aunimetuse andmiseks esitati kuus kandidaati – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3502&op=lugu 

 

02.11.2009. Professor Jaanus Paal kõneleb hiite elurikkusest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3504&op=lugu 

 

02.11.2009. Pyhapäeval palutakse Palukylas inimeste ja maa pärast – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3503&op=lugu 

 

02.11.2009. Pyhapäeval palutakse Palukylas inimeste ja maa pärast – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3848&op=lugu 

 

03.11.2009. Kivikära-Maardu hiiemetsa rännak – Soolembese rännakud. 

http://soolemb.blogspot.com/2009/11/kivikara-maardu-hiiemetsa-rannak.html 

 

10.11.2009. Maiberg, Heiki. Esivanemate hinged, kaitske meid! - Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/esivanemate-hinged-kaitske-meid.d?id=26800467 

 

11.11.2009. Ain Raal kõneleb pyhapaikade tervistavast väest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3519&op=lugu 

 

17.11.2009. Ringo Ringvee kõneleb pyhapaikadest ja usuvabadusest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3539&op=lugu 

 

17.11.2009. Metsallik, Eha. Hingedeajal käisime külas Tõnnikesel – Raplamaa Sõnumid. 

http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=rubriik&teema=arvamus&ID=511981 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3464&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3463&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3471&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3491&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3493&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3494&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3531&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3502&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3504&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3503&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3848&op=lugu
http://soolemb.blogspot.com/2009/11/kivikara-maardu-hiiemetsa-rannak.html
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/esivanemate-hinged-kaitske-meid.d?id=26800467
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3519&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3539&op=lugu
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=rubriik&teema=arvamus&ID=511981
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17.11.2009. Kaks artiklit hingedeaja tähistamisest Paluküla hiiemäel – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3850&op=lugu 

 

24.11.2009. Ahto Kaasik kõneleb pyhapaikade kujunemisest ja kaitsest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3554&op=lugu 

 

26.11.2009. Kehtna vald ryystab Palukyla Hiiemäge – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3563&op=lugu 

 

26.11.2009. Kehtna vald ryystab Palukyla Hiiemäge – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3851&op=lugu 

 

27.11.2009. Käärt, Ulvar. Hiiemäel põristav traktor ärritab Paluküla rahvast – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/hiiemael-poristav-traktor-arritab-palukula-rahvast.d?id=51183405 

 

27.11.2009. Artiklid ja seisukohad hiiemäge laastanud suusaradade laiendamisest (täiendatud 05 

2010) – Paluküla hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3856&op=lugu 

 

27.11.2009. Laiapea, Heino. Paluküla suusarajad pääsevad kinnikasvamisest – Raplamaa 

Sõnumid. http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=512030 

 

27.11.2009. Paluküla suusarajad pääsevad kinnikasvamisest – Raplamaa. 

http://www.raplamaa.ee/?newsID=1335 

 

29.11.2009. Selgusid Hiite kuvavõistluse võitjad – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3569&op=lugu 

 

29.11.2009. Hiie sõbra aunimetus anti Palukyla Hiiemäe kaitsmise eest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3570&op=lugu 

 

29.11.2009. Hiie sõbra aunimetus anti Palukyla Hiiemäe kaitsmise eest – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3865&op=lugu 

 

30.11.2009. Hiie sõpradeks kuulutati Paluküla hiiemäe kaitsjad – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/artikkel/483816 

 

30.11.2009. Maalehe kujundaja võitis kaks auhinda Hiite fotokonkursil – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/maalehe-kujundaja-voitis-kaks-

fotoauhinda.d?id=27258513 

 

30.11.2009. Foto Helme ohvriallikast võitis esikoha – Valgamaalane. 

http://www.valgamaalane.ee/?id=194573 

 

30.11.2009. Heinapuu, Ott. Hiie sõpradeks kuulutati Paluküla hiiemäe kaitsjad – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/hiie-sopradeks-kuulutati-palukula-hiiemae-kaitsjad.d?id=51183640 

 

12.2009. Paluküla hiiemäe kaitsjad valiti hiie sõbraks – Loodusajakiri. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel3048_3036.html 

 

02.12.2009. Kunda linnapea hiiefoto sai auhinna – Virumaa Teataja. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3850&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3554&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3563&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3851&op=lugu
http://www.epl.ee/news/eesti/hiiemael-poristav-traktor-arritab-palukula-rahvast.d?id=51183405
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3856&op=lugu
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=512030
http://www.raplamaa.ee/?newsID=1335
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3569&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3570&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3865&op=lugu
http://www.epl.ee/artikkel/483816
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/maalehe-kujundaja-voitis-kaks-fotoauhinda.d?id=27258513
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/maalehe-kujundaja-voitis-kaks-fotoauhinda.d?id=27258513
http://www.valgamaalane.ee/?id=194573
http://www.epl.ee/news/eesti/hiie-sopradeks-kuulutati-palukula-hiiemae-kaitsjad.d?id=51183640
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel3048_3036.html
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http://www.virumaateataja.ee/?id=195453 

 

03.12.2009. Maiberg, Heiki. Võitlus Paluküla hiie eest tõi kirved majja – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/voitlus-palukula-hiie-eest-toi-kirved-

majja.d?id=27308665 

 

Selgusid Hiite kuvavõistluse võitjad (Maavalla Koda) – Roheline Värav.  

http://www.greengate.ee/?page=4&id=16623 

 

01.12.2009. Kanada eestlane võitis Eesti hiite fotovõistlusel eriauhinna – Eesti Elu. 

http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=26261 

 

08.12.2009. Hiie sõbra aunimetus kuulub Paluküla Hiiemäe kaitsjatel – Nädaline. 

 

09.12.2009 Hiite kuvavõistluse saarte eriauhinna sai seto Paul Hunt – Oma Leht. 

http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=14&artid=16687&sec=0  

 

09.12.2009. Turu Foto eriauhinna sai setu Paul Hunt – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2009/12/09/turu-foto-eriauhinna-sai-setu-paul-hunt/ 

 

12.2009. Paluküla hiiemäe kaitsjad valiti Hiie sõbraks – Loodusesõber.  

 

12.2009. Paluküla hiiemäe kaitsjad valiti Hiie sõbraks – Eesti Loodus. 

 

12.2009. Kaasik, Ahto. Tammed, kelles voolab veri – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3668&op=lugu 

 

12.2009. Kaasik, Ahto. Hiietuli kutsub – Maakodu. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3603&op=lugu  

 

01.12.2009. Loengul kõneldakse pyhapaikade uurimise põhimõtetest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3575&op=lugu 

 

03.12.2009. Võitlus Paluküla hiie eest tõi kirved majja – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/article.php?id=27308665 

 

04.12.2009. Minister Jänes käskis uuride Paluküla hiiemäe hooldustöid – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/minister-janes-kaskis-uurida-palukula-hiiemae-

hooldustoid.d?id=51183943 

 

04.12.2009. Minister Jänes käskis uurida Paluküla hiiemäe hooldustöid – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3858&op=lugu 

 

05.12.2009. Korralageduse käes vaevlev Muinsuskaitseamet tegeleb Palukyla Hiiemäega – 

Maavalla Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3583&op=lugu 

 

05.12.2009. Korralageduse käes vaevlev Muinsuskaitseamet tegeleb Palukyla Hiiemäega – 

Paluküla hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3860&op=lugu 

 

09.12.2009. Hiite kuvavõistluse saarte eriauhinna sai seto Paul Hunt – Oma Saar. 

http://www.virumaateataja.ee/?id=195453
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/voitlus-palukula-hiie-eest-toi-kirved-majja.d?id=27308665
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/voitlus-palukula-hiie-eest-toi-kirved-majja.d?id=27308665
http://www.greengate.ee/?page=4&id=16623
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=26261
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=14&artid=16687&sec=0
http://www.saartehaal.ee/2009/12/09/turu-foto-eriauhinna-sai-setu-paul-hunt/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3668&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3603&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3575&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/article.php?id=27308665
http://www.epl.ee/news/eesti/minister-janes-kaskis-uurida-palukula-hiiemae-hooldustoid.d?id=51183943
http://www.epl.ee/news/eesti/minister-janes-kaskis-uurida-palukula-hiiemae-hooldustoid.d?id=51183943
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3858&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3583&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3860&op=lugu
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http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=14&artid=16687&sec=0 

 

09.12.2009. Loengul kõneldakse pyhapaikade hooldamise põhimõtetest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3588&op=lugu 

 

11.12.2009. Kaasik, Ahto. Tee hiiele kingitus – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=515 

 

12.12.2009. Paluküla hiiemäel tehti ebaseaduslikke mulaltöid – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3859&op=lugu 

 

12.12.2009. Muinsuskaitse: Paluküla hiiemäel tehti mullatöid loata – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/muinsuskaitse-palukula-hiiemael-tehti-mullatoid-

loata.d?id=51184462 

 

Raadio 

 

19.02.2009. Kaasik, Ahto. Intervjuu looduslikest pühapaikadest ja seminarist “Looduslikud 

pühapaigad ja meedia! - Vikerraadio, hommikuprogramm. 

 

19.02.2009. Kaasik, Ahto. Intervjuu looduslikest pühapaikadest ja pühapaikade arengukavast - 

Vikerraadio, Huvitaja. 

 

23.02.2009. Ahto Kaasiku intervjuu looduslikest pühapaikadest – Vikerraadio, Huvitaja.  

 

23.06. Intervjuu Kuku raadiole rahvakalendrist ja pühapaikadest. 

 

07.08. Intervjuu Vikerraadiole pühapaikade fotonäitusest, fotovõistlusest ja Hiie sõbra 

kampaaniast. 

 

05.09. Intervjuu Kuku raadiole EMÜ pühapaikade valikainest ja pühapaikade uurimisest. 

 

23.09. Intervjuu Kadi raadiole hiite fotovõistlusest ja Hiie sõbra kampaaniast. 

 

25.09. Intervjuu Vikerraadiole hiite fotovõistlusest ja Hiie sõbra kampaaniast  

 

11.10. Intervjuu Vikerraadiole Kunda Hiiemäe päevast. 

 

02.11. Intervjuu Vikerraadios Hiite fotovõistlusest, Hiie sõbrast. 

 

28.11. Intervjuu Kuku raadiole Hiie sõbrast ja fotovõistlusest. 

 

28.11. Intervjuu ERR-le Hiie sõbrast ja fotovõistlusest. 

 

28.11. ERR, Kuku ja Elmari raadio uudised Hiie sõbrast. 

 

29.11. Vikerraadios hommikuprogrammis Hiie väest. 

 

24.12. Intervjuu Kuku raadio saates Keskkonnatelk pühapaikade uurimisest ja kaitsmisest. 

 

http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=14&artid=16687&sec=0
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=91&id=3588&op=lugu
http://www.greengate.ee/?page=515
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3859&op=lugu
http://www.epl.ee/news/eesti/muinsuskaitse-palukula-hiiemael-tehti-mullatoid-loata.d?id=51184462
http://www.epl.ee/news/eesti/muinsuskaitse-palukula-hiiemael-tehti-mullatoid-loata.d?id=51184462
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Täpsustamata ilmumisandmed 

 

Metssalu, Jüri. Juuru kihelkonna kohapärimuse väliuuringust – Nädaline. 

 

Metssalu, Jüri. Juuru kihelkonna kohapärimuse väliuuringust – Juuru valla leht. 

 

02.2009. Kõrver, Maire Pühapaikade meediaseminarist ja pühapaikade arengukavast – Nädaline. 

 

 

2010 
 

Artiklid 

 

01.2010. Hiie sõbrad Raplamaalt – Maakodu. (lk 79) 

 

04.01.2010. Keskkonnainspektsioon: Kehtna vallavalitsus rikkus kaitse-eeskirja – Paluküla 

hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3859&op=lugu 

 

22.01.2010. Metsallik, Eha. Artikkel tõnisepäeva tähistamisest Paluküla hiiemäel – Paluküla 

hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3864&op=lugu 

 

2010. Silla, Priit. Hiitest ja hiite päästmisest - Oma Maa nr 121 (lk 3). 

http://sakala.kaitseliit.ee/public/documents/OMA_MAA/jaan.pdf 

 

04.02.2010. Pyhapaikade näitus jõudis Kurtna kooli – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3681&op=lugu 

 

02.2010. Kaasik, Tiit. Kuvanäitus Põlva keskraamatukogus – Põlva Linna Teataja. 

http://www.polva.ee/index.php?get_file=1&files_id=799&id=1733 

 

02.03.2010. Kaasik, Tiit. Hiite õhtu avab Põlva linna pärimusaasta – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3717&op=lugu 

 

08.03.2010. Kaasik, Tiit. Hiite õhtu avas Põlva linna pärimusaasta – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3724&op=lugu 

 

09.03.2010. Allas, Tiia. Põlvan om perimüsaasta – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=4309&keel=151 

 

25.03.2010. Paluküla tasuvusuuringu avalikustamise otsustab Riigikohus – Raplamaa Sõnumid. 

http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=512291 

 

25.03.2010. Põlma, Inge. Paluküla tasuvusuuringu avalikustamise otsustab Riigikohus – Paluküla 

hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3863&op=lugu 

 

27.04.2010. Pärimusmuusika ait tutvustab looduslikke pyhapaiku – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3812&op=lugu 

 

27.04.2010. Muhu kohvik tutvustab pärimuspaiku – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3813&op=lugu 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3859&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3864&op=lugu
http://sakala.kaitseliit.ee/public/documents/OMA_MAA/jaan.pdf
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3681&op=lugu
http://www.polva.ee/index.php?get_file=1&files_id=799&id=1733
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3717&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3724&op=lugu
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=4309&keel=151
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=uudis&teema=uudis&ID=512291
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=3863&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3812&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3813&op=lugu
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01.05.2010. Algab Maavalla hiite kuvavõistlus 10223 – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=21525 

 

29.04.2010. Pühad paigad püüti pildile – Sakala. 

http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=256216 

 

04.05.2010. Kaasik, Tiit. Matk Põlvamaa looduslike pühapaikade radadel – Põlva Linn. 

http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=581 

 

15.05.2010. Oll, Sulev. Tuld hoitakse lauldes terve öö – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/tuld-hoitakse-lauldes-terve-oo.d?id=30998261 

 

06.05.2010. Tutvumisreis Põlva kandi pyhapaikadesse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3830&op=lugu 

 

18.05.2010. Harju, Ülle. Taivaskoda – Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb paik – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=4497&keel=156 

 

25.05.2010. Õkva, Margit. Matk köitis juured sydame kylge – Koit. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3897&op=lugu 

 

05.2010. Õkva, Margit. Peotule eest hoolitseti suu ja sydamega – Koit. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3908&op=lugu 

 

29.05.2010. Oll, Sulev. Taevaskojas valvati tuld läbi öö – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/taevaskojas-valvati-tuld-labi-oo.d?id=31348101 

 

06.2010. Ringvee, Ringo. Loodulike pühapaikade arengukava rakendamine – REGI. 

http://www.siseministeerium.ee/public/regi_suvi_web.pdf 

 

05.06.2010. Kehtna vallavalitsus pidi pärast kohtuvaidlust avalikustama tasuvus-

teostatavusanalüüsi – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4235&op=lugu 

 

15.06.2010. Kuvavõistlus “Maavalla hiied 10223” - Põlva linn. 

http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=619 

 

24.07.2010. Surmahaldjas Marduse kodupaik – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/surmahaldjas-marduse-

kodupaik.d?id=32269717 

 

26.08.2010. Kai Simson. Toimub järjekordne Maavalla hiite kuvavõistlus – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/toimub-jarjekordne-maavalla-hiite-

kuvavoistlus.d?id=32784225 

 

26.08.2010. Tunnustame hiie sõpra! - Fenno-Ugria. 

http://www.fennougria.ee/index.php?id=21087 

 

27.08.2010. Maavalla koda tunnustab hiite sõpra – Bioneer. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=21525
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=256216
http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=581
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/tuld-hoitakse-lauldes-terve-oo.d?id=30998261
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3830&op=lugu
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=4497&keel=156
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3897&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=92&id=3908&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/taevaskojas-valvati-tuld-labi-oo.d?id=31348101
http://www.siseministeerium.ee/public/regi_suvi_web.pdf
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4235&op=lugu
http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=619
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/surmahaldjas-marduse-kodupaik.d?id=32269717
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/surmahaldjas-marduse-kodupaik.d?id=32269717
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/toimub-jarjekordne-maavalla-hiite-kuvavoistlus.d?id=32784225
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/toimub-jarjekordne-maavalla-hiite-kuvavoistlus.d?id=32784225
http://www.fennougria.ee/index.php?id=21087
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http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-8770/Maavalla-koda-tunnustab-hiite-s%C3%B5pra 

 

27.08.2010. Fotovõistlus ootab pühapaiku jäädvustama – Postimees. 

http://www.24tundi.ee/?id=304850 

 

28.08.2010. Tunnustame hiie sõpra! - Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=25343 

 

27.08.2010. Tunnustame hiie sõpra! - Koduvald. 

http://www.koduvald.ee/teated/tunnustame-hiie-sopra-2581 

 

29.08.2010. Maavalla koda tunnustab hiite sõpru – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2010/08/29/maavalla-koda-tunnustab-hiite-sopru 

 

30.08.2010. Fotovõistlus Maavalla hiied 10223 – Meie Maa. 

http://meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=38107 

 

02.09.2010. Taas oodatakse ettepanekuid Hiie sõbra aunimele – Sõltumatu Infokeskus. 

http://www.si.kongress.ee/taas-oodatakse-ettepanekuid-hiie-sobra-aunimele.html 

 

04.09.2010. Otsitakse hiite sõpru – Uudistaja. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja288.html 

 

06.09.2010. Maavalla koda kutsub tunnustama hiite hoidjaid – Tartumaa. 

http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=12&art=2272 

 

13.09.2010. Tartu ülikoolis alustas pühapaikade valikaine – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=25855 

 

28.09.2010. Jaanus Paali loeng pyhpaikadest kui eluskooslustest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4078&op=lugu 

 

30.09.2010. Jaanus Paali loeng pyhpaikadest kui eluskooslustest – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=26396 

 

10.2010. Tunnustame hiie sõpra – Maakodu. 

 

10.2010. Maavalla hiite kuvavõistlus – Loodusesõber. 

 

10.2010. Fotovõistlus ja Hiie Sõbra otsing – Eesti Loodus. 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel3528_3487.html 

 

04.10.2010. Hiite fotovõistlus – Keskkonnaamet. 

http://194.126.105.69/index.php?id=14119 

 

08.10.2010. Algab hiiteteemaline fotovõistlus – Õpetajate Leht. 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4197 

 

16.10.2010. Hiie sõbra aunime ettepanekuid saab esitada kuu lõpuni – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2010/10/16/hiie-sobra-aunime-ettepanekuid-saab-esitada-kuu-lopuni/ 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-8770/Maavalla-koda-tunnustab-hiite-sõpra
http://www.24tundi.ee/?id=304850
http://www.greengate.ee/?page=5&id=25343
http://www.koduvald.ee/teated/tunnustame-hiie-sopra-2581
http://www.kylauudis.ee/2010/08/29/maavalla-koda-tunnustab-hiite-sopru
http://meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=38107
http://www.si.kongress.ee/taas-oodatakse-ettepanekuid-hiie-sobra-aunimele.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudistaja288.html
http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=12&art=2272
http://www.greengate.ee/?page=5&id=25855
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4078&op=lugu
http://www.greengate.ee/?page=5&id=26396
http://www.eestiloodus.ee/artikkel3528_3487.html
http://194.126.105.69/index.php?id=14119
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4197
http://www.kylauudis.ee/2010/10/16/hiie-sobra-aunime-ettepanekuid-saab-esitada-kuu-lopuni/
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17.10.2010. Porikuu lõpuni võib saata pilte hiite fotovõistlusele – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/article.php?id=23960999&categoryID=23955665 

 

17.10.2010. Hiite fotovõistlus kestab oktoobri lõpuni – Eesti Metsaselts. 

http://www.metsaselts.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=247%3Ahiite-

fotovoistlus-kestab-oktoobri-lopuni&Itemid=156 

 

20.11.2010. Ain Raal kõneleb pyhapaikade tervistavast väest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4112&op=lugu 

 

20.10.2010. Aita leida hiie sõpra! - Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=27001 

 

29.10.2010. Hiite kuvavõistlus kestab selle nädala lõpuni – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4113&op=lugu 

 

29.10.2010. Hingedeajal Palukyla Hiiemäele – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4127&op=lugu 

 

02.11.2010. Hiite kuvavõistlus pakkus mitmeid toredaid leide – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4126&op=lugu 

 

02.11.2010. EMÜ õpetab kevadsemestril looduslikke pyhapaikasid tundma – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4125&op=lugu 

 

06.11.2010. Metsallik, Eha. Paluküla Hiiemäel lauldi kilomeetrite pikkuseid regilaule – Paluküla 

hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4259&op=lugu 

 

09.11.2010. Tartus tunnustatakse hiie väge – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2010/11/09/tartus-tunnustatakse-hiie-vage/ 

 

10.11.2010. Maarja-Liis Mereäär on hästi kursis hiieteemaga – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2010/11/10/maarja-liis-mereaar-on-hasti-kursis-hiieteemaga/ 

 

11.11.2010. Tartus tuleb Hiie väe syndmus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4128&op=lugu 

 

12.11.2010. Hiie väe tunnustamissündmus – Tartu Kultuuriaken. 

http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1289246260 

 

17.11.2010. Tartus tuleb Hiie väe syndmus, 20. nov – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=27846 

 

18.11.2010. Tartus tunnustatakse Hiie väge – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2010/11/18/tartus-tunnustatakse-hiie-vage-2/ 

 

19.11.2010. Laupäeval toimub Tartus Hiie väe tunnustamissündmus – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=4&id=27903 

 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/article.php?id=23960999&categoryID=23955665
http://www.metsaselts.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=247%3Ahiite-fotovoistlus-kestab-oktoobri-lopuni&Itemid=156
http://www.metsaselts.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=247%3Ahiite-fotovoistlus-kestab-oktoobri-lopuni&Itemid=156
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4112&op=lugu
http://www.greengate.ee/?page=5&id=27001
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4113&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4127&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4126&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4125&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4259&op=lugu
http://www.kylauudis.ee/2010/11/09/tartus-tunnustatakse-hiie-vage/
http://www.saartehaal.ee/2010/11/10/maarja-liis-mereaar-on-hasti-kursis-hiieteemaga/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4128&op=lugu
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1289246260
http://www.greengate.ee/?page=5&id=27846
http://www.kylauudis.ee/2010/11/18/tartus-tunnustatakse-hiie-vage-2/
http://www.greengate.ee/?page=4&id=27903


Looduslike pühapaikade arengukava 2008-2012 koondaruanne 

 
60 

19.11.2010. Maavalla Koda korraldab Hiie väe tunnustamissündmuse – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9460/Maavalla-Koda-korraldab-Hiie-v%C3%A4e-

tunnustamiss%C3%BCndmuse 

 

Tartu. 19.11.2010. lk 3 Hiie vägi kutsub homme sõbrad kokku – Linnaleht. 

http://www.linnaleht.ee/frontpage/trt/2010-11-19-b.pdf 

 

20.11.2010. Eestimaa Rohelised said Maavalla Koja tunnustuse – Eestimaa Rohelised. 

http://www.erakond.ee/et/pressikeskus/233-eestimaa-rohelised-said-maavalla-koja-tunnustuse 

 

20.11.2010. Eestimaa Rohelised said Maavalla Koja tunnustuse – Neljas. 

http://www.neljas.ee/est/?news=1001646 

 

21.11.2010. Oll, Sulev. Hiie sõber 10223 on Mari-Ann Remmel – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-10223-on-mari-ann-

remmel.d?id=35344467 

 

21.11.2010. Parima hiiepildi tegi Hendrik Relve – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/parima-hiiepildi-tegi-hendrik-

relve.d?id=35344659 

 

21.11.2010. Hiie sõbra tiitli sai Mari-Ann Remmel – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06219618 

 

21.11.2010. Hiie sõber on Mari-Ann Remmel! - Terve Mõistuse Sündikaat. 

http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4128&lang=est 

 

21.11.2010. Selle aasta Hiie sõber on Mari-Anna Remmel – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2010/11/22/selle-aasta-hiie-sober-on-mari-anna-remmel/ 

 

21.11.2010. Selgusid Hiite kuvavõistluse võitjad – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4141&op=lugu 

 

21.11.2010. Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Mari-Ann Remmel – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4140&op=lugu 

 

22.11.2010. Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Mari-Ann Remmel – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9466/Selle-aasta-Hiie-s%C3%B5braks-

p%C3%A4rjati-Mari-Ann-Remmel 

 

22.11.2010. Tartus tunnustati looduslike pühapaikade kaitsjaid – Fenno-Ugria. 

http://www.fennougria.ee/index.php?id=21785&highlight=hiie,s%C3%B5b 

 

22.11.2010. Espenberg, Liina. Mida tähendab mulle maausk ja hiie vägi? - Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=6&id=27972 

 

23.11.2010. Hiie sõbraks pärjati pärimuseuurija Mari-Ann Remmel – Põlvamaa. 

http://www.polvamaa.ee/index.php?page=875&action=article&article_id=12142 

 

23.11.2010. Hiie sõber pärimuseuurija Mari-Ann Remmel – Põlva linn. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9460/Maavalla-Koda-korraldab-Hiie-väe-tunnustamissündmuse
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9460/Maavalla-Koda-korraldab-Hiie-väe-tunnustamissündmuse
http://www.linnaleht.ee/frontpage/trt/2010-11-19-b.pdf
http://www.erakond.ee/et/pressikeskus/233-eestimaa-rohelised-said-maavalla-koja-tunnustuse
http://www.neljas.ee/est/?news=1001646
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-10223-on-mari-ann-remmel.d?id=35344467
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-10223-on-mari-ann-remmel.d?id=35344467
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/parima-hiiepildi-tegi-hendrik-relve.d?id=35344659
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/parima-hiiepildi-tegi-hendrik-relve.d?id=35344659
http://uudised.err.ee/index.php?06219618
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4128&lang=est
http://www.kylauudis.ee/2010/11/22/selle-aasta-hiie-sober-on-mari-anna-remmel/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4141&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4140&op=lugu
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9466/Selle-aasta-Hiie-sõbraks-pärjati-Mari-Ann-Remmel
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-9466/Selle-aasta-Hiie-sõbraks-pärjati-Mari-Ann-Remmel
http://www.fennougria.ee/index.php?id=21785&highlight=hiie,sõb
http://www.greengate.ee/?page=6&id=27972
http://www.polvamaa.ee/index.php?page=875&action=article&article_id=12142


Looduslike pühapaikade arengukava 2008-2012 koondaruanne 

 
61 

http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=711 

 

23.11.2010. 2010. aasta Hiie sõbraks pärjati Mari-Ann Remmel – Aiandus.ee. 

http://aiandus.ee/loe.php?id=11069 

 

23.11.2010. Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Mari-Ann Remmel – Erametsakeskus. 

http://www.eramets.ee/uudised-1?art=1883 

 

23.11.2010. Maavalla koda tänas pyhapaikade sõpru – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4149&op=lugu 

 

23.11.2010. Hiie sõbra väljakuulutamine – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4150&op=lugu 

 

24.11.2010. Pärnumaa ohvrikivi haruldane pilt võitis hiite fotovõistlusel eriauhinna – Pärnu 

Postimees. http://www.parnupostimees.ee/?id=346817 

 

24.11.2010. Laine, Aare. Tihuse talu ja Saare Foto auhindu jagati Tartus – Saare Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=22534&sec=1 

 

24.11.2010. Margus Tae sai Kotkajärve hiie hooldamise eest Maavalla kojalt tänukirja - Eesti 

Elu. 

http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=30404 

 

24.11.2010. Jõgevamaa hiiepuu pilt võitis fotovõistlusel peaauhinna – Vooremaa. 

http://www.vooremaa.ee/news.php?nid=1402&cid=0 

 

24.11.2010. Fotovõistluselt „ Maavalla hiied” tuli Kagu-Eestisse hulk auhindu – Lõuna Leht. 

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=5786&type=1 

 

25.11.2010. Kaali järve pilt sai hiite fotovõistlusel saarte eriauhinna – Meie Maa. 

http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=39720 

 

25.11.2010. Pühajärve hing ilmutas ennast fotol – Valgamaalane. 

http://www.valgamaalane.ee/?id=347628 

 

25.11.2010. Hiie sõbra tiitli sai Mari-Ann Remmel – Folklore.ee. 

http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=7&uid=505 

 

26.11.2010. Ertsma küla ohvrikivi pälvis tähelepanu – Pärnu Postimees. 

http://www.parnupostimees.ee/?id=347950 

 

26.11.2010. Hiite vägi – Uudistaja. http://www.loodusajakiri.ee/loodus/uudistaja350.html 

 

29.11.2010. Õkva, Margit. Kerly Ilvese kuva pälvis Põlva Linnavalitsuse auhinna – Uma Leht. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4163&op=lugu 

 

12.2010. Hiite vägi – Eesti Loodus. http://www.eestiloodus.ee/artikkel3595_3590.html 

 

http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=711
http://aiandus.ee/loe.php?id=11069
http://www.eramets.ee/uudised-1?art=1883
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4149&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4150&op=lugu
http://www.parnupostimees.ee/?id=346817
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=22534&sec=1
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=30404
http://www.vooremaa.ee/news.php?nid=1402&cid=0
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=5786&type=1
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=39720
http://www.valgamaalane.ee/?id=347628
http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=7&uid=505
http://www.parnupostimees.ee/?id=347950
http://www.loodusajakiri.ee/loodus/uudistaja350.html
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4163&op=lugu
http://www.eestiloodus.ee/artikkel3595_3590.html
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01.12.2010. Koolipoiss võitis kolmandat korda fotovõistlusel auhinna – Sakala. 

http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=350562 

 

09.12.2010. Paluküla hiiemägi jõudis Euroopa kohtusse – Maaleht.  

 

10.12.2010. Palukyla hiiemägi jõudis Euroopa kohtusse – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4234&op=lugu 

 

21.12.2010. Eesti keskkonnakaitsjad saavad looduslike pyhapaikade haldamise juhendi – 

Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4189&op=lugu 

 

Raadio 

 

17.11.2010. Kaasik, Ahto. Hiie väe sündmusest. Intervjuu Kuku raadio Tartu Kultuuriakna 

saates. 

 

19.11.2010.Kaasik Ahto. Hiie väe sündmusest. Intervjuu Elmari raadios. 

 

20.11.2010. Kaasik, Ahto. Hiie väe sündmusest. Intervjuu Kuku raadios. 

 

20.11.2010. Hiie väe sündmusest. Vikerraadio uudised. 

 

Televisioon 

 

21.11.2010. Hiie sõbra tiitli sai Mari-Ann Remmel – Aktuaalne Kaamera. 

http://wms02.mmm.elion.ee/uudised/2010-11-21_AK_hiie.wmv 

 

 

2011 
 

Artiklid 

 

12.01.2011. Härjapea koda kutsub taliharja tähistama – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4211&op=lugu 

 

18.01.2011. Artikkel Paluküla hiiemäest – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4236&op=lugu 

 

19.01.2011. Riigikogu saadik Maret Merisaar kutsus yles toetama põlisrahva pärandit – Maavalla 

Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4218&op=lugu 

 

22.01.2011. Metsallik, Eha. Lugu taliharja/tõnnipäeva tähistamisest – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4233&op=lugu 

 

02.02.2011. EMÜs alustab pyhapaikade valikaine – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4221&op=lugu 

 

02.02.2011. EMÜs alustab pyhapaikade valikaine – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/index.php?page=5&id=29671 

http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=350562
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4234&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4189&op=lugu
http://wms02.mmm.elion.ee/uudised/2010-11-21_AK_hiie.wmv
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4211&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4236&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4218&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4233&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4221&op=lugu
http://www.greengate.ee/index.php?page=5&id=29671


Looduslike pühapaikade arengukava 2008-2012 koondaruanne 

 
63 

 

22.02.2011. Pühapaikade turismitee võib jõuda ka Muhusse – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=24036&sec=1 

 

26.02.2011. Teadlased otsivad ja uurivad hiiekohti – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/teadlased-otsivad-ja-uurivad-hiiekohti.d?id=51292551#upper_vote 

 

01.03.2011. Teadlased otsivad ja uurivad Muhu hiiekohti – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41198&term=looduslikud%2

0p%C3%BChapaigad 

 

06.03.2011. Valmiv hiite film otsib teavet – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4266&op=lugu 

 

07.03.2011. Valmiv hiite film otsib teavet – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/index.php?page=5&id=30265 

 

24.03.2011. Arutelu kunstlume valmistamise taotluse kohta Palukülas – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4352&op=lugu 

 

25.03.2011. Filmitegijad otsivad hiite kohta teavet – Sakala. 

http://www.sakala.ajaleht.ee/408645/ 

 

04.2011. Sündmused Maardu Hiiemetsas – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.04+J%C3%B5el%C3%A4htme+vall

aleht+aprill.pdf 

 

04.2011. Maavalla Koda tunneb muret Maardu hiiemetsa ja muude pühapaikade pärast – Eesti 

Mets. http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel1149_1144.html 

 

04.2011. ELF toetab Maavalla Koja avaldust hiite kaitseks -ELF. 

http://www.elfond.ee/et/uudised/26-metsauudis/1158-elf-toetab-maavalla-koja-avaldust-hiite-

kaitseks 

 

06.04.2011. Tallinna lähedal asuv Maardu hiis sattus lageraie ohvriks – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4312&op=lugu 

 

06.04.2011. Maavalla Koda: Tallinna lähedal asuvas Maardu hiies käib lageraie – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/maavalla-koda-tallinna-lahedal-asuvas-

maardu-hiies-kaib-lageraie.d?id=43439419 

 

07.04.2011. Muinsuskaitse all olevad hiiepaigad ei ole kaitstud – 

ERR.http://uudised.err.ee/index.php?06226921 

 

07.04.2011. Muinaseesti pühapaigas teostatakse lageraiet – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/muinaseesti-puhapaigas-teostatakse-lageraiet.d?id=51295028 

 

07.04.2011. Maardu pühas hiiepaigas korraldati lageraie – Õhtuleht. 

http://www.ohtuleht.ee/421643 

 

http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=24036&sec=1
http://www.epl.ee/news/eesti/teadlased-otsivad-ja-uurivad-hiiekohti.d?id=51292551#upper_vote
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41198&term=looduslikud%20pühapaigad
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41198&term=looduslikud%20pühapaigad
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4266&op=lugu
http://www.greengate.ee/index.php?page=5&id=30265
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4352&op=lugu
http://www.sakala.ajaleht.ee/408645/
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.04+Jõelähtme+vallaleht+aprill.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.04+Jõelähtme+vallaleht+aprill.pdf
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel1149_1144.html
http://www.elfond.ee/et/uudised/26-metsauudis/1158-elf-toetab-maavalla-koja-avaldust-hiite-kaitseks
http://www.elfond.ee/et/uudised/26-metsauudis/1158-elf-toetab-maavalla-koja-avaldust-hiite-kaitseks
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4312&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/maavalla-koda-tallinna-lahedal-asuvas-maardu-hiies-kaib-lageraie.d?id=43439419
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/maavalla-koda-tallinna-lahedal-asuvas-maardu-hiies-kaib-lageraie.d?id=43439419
http://uudised.err.ee/index.php?06226921
http://www.epl.ee/news/eesti/muinaseesti-puhapaigas-teostatakse-lageraiet.d?id=51295028
http://www.ohtuleht.ee/421643
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07.04.2011. Tallinna lähedal asuv Maardu hiis sattus lageraie ohvriks – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-10618/ 

 

07.04.2011. Tallinna lähedal asuv Maardu hiis sattus lageraie ohvriks – Roheline Värav. 

http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31039 

 

07.04.2011. Священная Маардуская роща пошла под вырубку – Postimees. 

http://rus.postimees.ee/415883/svjawennaja-maarduskaja-rowa-poshla-pod-vyrubku/ 

 

08.04.2011 В Эстонии священную Маардускую рощу пустили под топор – Finugor. 

http://finugor.ru/node/17361 

 

08.04.2011. Священную Маардускую рощу пустили под топор – ERR. 

http://rus.err.ee/estonia/df183be0-aae8-412f-a963-a9f459227538 

 

08.04.2011. Maardu hieemetsa raiujad jätsijd esialgu töö seisma – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/maardu-hiiemetsa-raiujad-jatsid-esialgu-too-seisma.d?id=51295078 

 

08.04.2011. Maardu hiiemetsa raiujad jätsid esialgu töö seisma – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06226972 

 

08.04.2011. Heritage Board Halts Clearcutting of Sacred Grove – ERR. 

http://news.err.ee/culture/152e47b0-c992-4213-a657-750dae7ab130 

 

09.04.2011. Maardu hiiemetsa raiumine on ajutiselt peatatud – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4314&op=lugu 

 

09.04.2011. Maardu hiie lageraie oli ebaseaduslik – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/maardu-hiie-lageraie-oli-ebaseaduslik.d?id=51295122 

 

09.04.2011. Maardu hiiemetsa raiujad pagesid – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/04/09/mardu-hiiemetsa-raiujad-pagesid/ 

 

09.04.2011. Maardu hiie lageraie oli ebaseaduslik – Delfi. 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiie-lageraie-oli-

ebaseaduslik.d?id=43601877 

 

12.04.2011. EELK vaimulik taunib hiite ryystamist – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4321&op=lugu 

 

12.04.2011. Maavalla koda nõuab riigilt tegelikke samme hiite kaitseks – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4320&op=lugu 

 

12.04.2011. Maardu hiie röövraide järel eistas Maavalla koda võimudele nõudmised – Sõltumatu 

Infokeskus. http://si.kongress.ee/maardu-hiie-roeoevraide-jaerel-esitas-maavalla-koda-voimudele-

noudmised-2.html 

 

13.04.2011. Maavalla koja pöördumine Maardu hiie kaitseks – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/04/13/maavalla-koja-poordumine-maardu-hiie-kaitseks/ 

 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-10618/
http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31039
http://rus.postimees.ee/415883/svjawennaja-maarduskaja-rowa-poshla-pod-vyrubku/
http://finugor.ru/node/17361
http://rus.err.ee/estonia/df183be0-aae8-412f-a963-a9f459227538
http://www.epl.ee/news/eesti/maardu-hiiemetsa-raiujad-jatsid-esialgu-too-seisma.d?id=51295078
http://uudised.err.ee/index.php?06226972
http://news.err.ee/culture/152e47b0-c992-4213-a657-750dae7ab130
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4314&op=lugu
http://www.epl.ee/news/eesti/maardu-hiie-lageraie-oli-ebaseaduslik.d?id=51295122
http://www.kylauudis.ee/2011/04/09/mardu-hiiemetsa-raiujad-pagesid/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiie-lageraie-oli-ebaseaduslik.d?id=43601877
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiie-lageraie-oli-ebaseaduslik.d?id=43601877
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4321&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4320&op=lugu
http://si.kongress.ee/maardu-hiie-roeoevraide-jaerel-esitas-maavalla-koda-voimudele-noudmised-2.html
http://si.kongress.ee/maardu-hiie-roeoevraide-jaerel-esitas-maavalla-koda-voimudele-noudmised-2.html
http://www.kylauudis.ee/2011/04/13/maavalla-koja-poordumine-maardu-hiie-kaitseks/
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15.04.2011. Külarahvas päästab püha metsa – Harju Elu.  

 

15.04.2011. Käsi kuivab ja haigus murrab – Harju Elu. 

 

16.04.2011. Pill, Ivo. Laas seisku ikka kui lapsepõlv sul meeles – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/laas-seisku-ikka-kui-lapsepolv-sul-

meeles.d?id=44193853 

 

18.04.2011. Ajakiri: looduslikud pyhapaigad õpikusse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4326&op=lugu 

 

19.04.2011. ELF toetab Maavalla Koja avaldust hiite kaitseks – Roheline Värav. 

http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31454 

 

19.04.2011. Activists Protest Government Sale of Ancient Sanctuaries - ERR. 

http://news.err.ee/environment/747adcf1-08c7-4f03-a409-827243f0c230 

 

21.04.2011. Kaasik, Ahto. Riigiametid mahitavad hiite raiumist – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4334&op=lugu 

 

21.04.2011. Heinapuu, Andres. Miks sai pühapaik raielangiks – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4333&op=lugu 

 

21.04.2011. Kuku raadios kõneldakse laupäeval hiitest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4337&op=lugu 

 

22.04.2011. Miks sai pühapaik raielangiks – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/miks-sai-puhapaik-raielangiks.d?id=44513565 

 

23.04.2011. Algab Maavalla hiite kuvavõistlus 10224 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4338&op=lugu 

 

23.04.2011. Ahto Kaasik: Riigiametid mahitavad hiite kaitsmist – Eesti Ekspress. 

http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/ahto-kaasik-riigiametid-mahitavad-hiite-

raiumist.d?id=44472249 

 

23.04.2011. Juku-Kalle Raid: „Pühapaikade ja hiite toetusrühm tuleb ülejärgmisel nädalal.“ - 

Eesti Ekspress. http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/juku-kalle-raid-

puhapaikade-ja-hiite-toetusruhm-tuleb-ulejargmisel-nadalal.d?id=44626611 

 

23.04.2011. Andres Heinapuu: Miks sai pühapaik raielangiks – Roheline Värav. 

http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31572 

 

24.04.2011. Algab Maavalla hiite kuvavõistlus 10224 – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=31600 

 

25.04.2011. Kuku Raadio: Riigikogus moodustatakse pyhapaikade toetusryhm – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4340&op=lugu 

 

05.2011. Lahemaa hiites on loodust kaitstud muinasajast alates – Eesti Loodus. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/laas-seisku-ikka-kui-lapsepolv-sul-meeles.d?id=44193853
http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/laas-seisku-ikka-kui-lapsepolv-sul-meeles.d?id=44193853
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4326&op=lugu
http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31454
http://news.err.ee/environment/747adcf1-08c7-4f03-a409-827243f0c230
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4334&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4333&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4337&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/miks-sai-puhapaik-raielangiks.d?id=44513565
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4338&op=lugu
http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/ahto-kaasik-riigiametid-mahitavad-hiite-raiumist.d?id=44472249
http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/ahto-kaasik-riigiametid-mahitavad-hiite-raiumist.d?id=44472249
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/juku-kalle-raid-puhapaikade-ja-hiite-toetusruhm-tuleb-ulejargmisel-nadalal.d?id=44626611
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/juku-kalle-raid-puhapaikade-ja-hiite-toetusruhm-tuleb-ulejargmisel-nadalal.d?id=44626611
http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=31572
http://www.greengate.ee/?page=5&id=31600
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4340&op=lugu


Looduslike pühapaikade arengukava 2008-2012 koondaruanne 

 
66 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel3895_3850.html 

 

05.2011. Algas hiite fotovõistlus – Eesti Loodus. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel3906_3850.html 

 

05.2011. Kaasik, Mana. Hiied vajavad õpikuruumi – Loodusesõber 

http://www.loodusesober.ee/index.php?id=1833 

 

05.2011. Võigas raha võim – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.05+J%C3%B5el%C3%A4htme+vall

aleht+mai.pdf 

 

02.05.2011. Riigikogus loodi looduslike pyhapaikade toetusryhm – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4347&op=lugu 

 

02.05.2011. Fotovõistlus „Maavalla hiied 10224“ - Haridus- ja Teadusministeerium. 

http://www.valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/haridus-ja-teadusministeerium/33332/fotovoistlus-

%E2%80%9Emaavalla-hiied-10224%E2%80%9C 

 

03.05.2011. Eesti looduslikke pyhapaiku ohustab enim korruptsioon – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06228200 

 

03.05.2011. Hiied vajavad õpikuruumi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4348&op=lugu 

 

03.05.2011. Mps Establish Sacred Grounds Conservation Group – ERR. 

http://news.err.ee/environment/03b0bf9f-9c0d-4874-ad9f-624cdb372a7a 

 

04.05.2011. Hiis ja kirik samal joonel? - Eesti Kirik. http://www.eestikirik.ee/node/12430 

 

21.05.2011. Eesti Loodus kirjutab Kuusalu pyhapaikadest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4382&op=lugu 

 

22.05.2011. Paluküla hiiemäele 22.05 – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4383&op=lugu 

 

23.05.2011. Rahvusvahelisel nõupidamisel kõneldakse pyhapaikade uurimisest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4388&op=lugu 

 

30.05.2011. Tartus arutati pyhapaikade alast koostööd – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4394&op=lugu 

 

06.2011. Kurat, kui kaua veel võib hiiemetsi maha raiuda? - KesKus.  

 

01.06.2011. Riigikogus arutati looduslike pyhapaikade kaitsmise kysimuse – Maavalla 

Koda.http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4398&op=lugu 

 

01.06.2011. Lukas: hiite tähtsustamine Eestis on ainulaadne kogu Euroopas – Riigikogu. 

http://www.riigikogu.ee/index.php?id=88340 

 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel3895_3850.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel3906_3850.html
http://www.loodusesober.ee/index.php?id=1833
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.05+Jõelähtme+vallaleht+mai.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.05+Jõelähtme+vallaleht+mai.pdf
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4347&op=lugu
http://www.valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/haridus-ja-teadusministeerium/33332/fotovoistlus-„maavalla-hiied-10224“
http://www.valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/haridus-ja-teadusministeerium/33332/fotovoistlus-„maavalla-hiied-10224“
http://uudised.err.ee/index.php?06228200
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4348&op=lugu
http://news.err.ee/environment/03b0bf9f-9c0d-4874-ad9f-624cdb372a7a
http://www.eestikirik.ee/node/12430
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4382&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4383&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4388&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4394&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4398&op=lugu
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=88340
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01.06.2011. Riigikogus arutati looduslike pühapaikade kaitsmise küsimusi- Roheline Värav. 

http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=32694 

 

01.06.2011. Lukas: hiite tähtsustamine Eestis on Euroopas ainulaadne – Õhtuleht. 

http://www.ohtuleht.ee/429291 

 

01.06.2011 Riigikogus arutati looduslike pyhapaikade kaitsmise kysimusi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4398&op=lugu 

 

06.06.2011. Rahapuudus takistab looduslike pühapaikade kaitset – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=42811&term=ahto%20kaasi

k 

 

14.06.2011. Lukas: looduslike pyhapaikade kaitsmine eeldab koostööd – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4403&op=lugu 

 

07.2011. Kogu Maardu hiiemets võeti ajutise kaitse alla – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.07+J%C3%B5el%C3%A4htme+vall

aleht+juuli.pdf 

 

06.07.2011. Andrus Umboja: Jumal hoiab jõelähtme valda – Harju Elu. 

Http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2207&Itemid=239 

 

08.07.2011. Sanglepahiis on haruldus – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/sanglepahiis-on-haruldus.d?id=51299614 

 

08.07.2011. Kogu Maardu hiiemets võeti ajutise kaitse alla – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/eesti/kogu-maardu-hiiemets-voeti-ajutise-kaitse-alla.d?id=51299613 

 

08.07.2011. Kogu Maardu hiiemets võeti ajutise kaitse alla – Delfi. 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kogu-maardu-hiiemets-voeti-ajutise-kaitse-

alla.d?id=49228621 

 

23.08.2011 Tartu ylikoolis alustab taas pyhapaikade valikaine – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4430&op=lugu 

 

26.08.2011 Pyhapaigad ootavad pildistajaid – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4431&op=lugu 

 

26.08.2011 Tartu ylikoolis alustab taas pyhapaikade valikaine – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=34706 

 

26.08.2011 Pühapaigad ootavad pildistajaid – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=5&id=34719 

 

29.08.2011 Pühapaigad ootavad pildistajaid – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-11838/P%C3%BChapaigad-ootavad-pildistajaid 

 

01.09.2011 Tunnustame hiie sõpra! – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4433&op=lugu 

http://www.rohelinevarav.ee/?page=4&id=32694
http://www.ohtuleht.ee/429291
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4398&op=lugu
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=42811&term=ahto%20kaasik
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=42811&term=ahto%20kaasik
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4403&op=lugu
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.07+Jõelähtme+vallaleht+juuli.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.07+Jõelähtme+vallaleht+juuli.pdf
http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2207&Itemid=239
http://www.epl.ee/news/eesti/sanglepahiis-on-haruldus.d?id=51299614
http://www.epl.ee/news/eesti/kogu-maardu-hiiemets-voeti-ajutise-kaitse-alla.d?id=51299613
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kogu-maardu-hiiemets-voeti-ajutise-kaitse-alla.d?id=49228621
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kogu-maardu-hiiemets-voeti-ajutise-kaitse-alla.d?id=49228621
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4430&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4431&op=lugu
http://www.greengate.ee/?page=5&id=34706
http://www.greengate.ee/?page=5&id=34719
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-11838/Pühapaigad-ootavad-pildistajaid
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4433&op=lugu
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01.09.2011 Maavalla koda kutsub tunnustama hiie sõpra – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/maavalla-koda-kutsub-tunnustama-hiie-

sopra.d?id=56925964 

 

01.09.2011 Maavalla koda kutsub tunnustama hiie sõpra – Roheline Värav. 

http://www.greengate.ee/?page=4&id=34830 

 

02.09.2011 Tunnustame hiie sõpra! - Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/09/02/tunnustame-hiie-sopra/ 

 

02.09.2011 Maavalla koda palub abi Hiie sõbra leidmiseks – Delfi. 

http://forte.delfi.ee/news/mets/maavalla-koda-palub-abi-hiie-sobra-leidmiseks.d?id=57039322 

 

03.09.2011 Maavalla koda kutsub tegema ettepanekuid Hiie sõbra aunime andmiseks – Eesti Elu. 

http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=33384 

 

03.09.2011. Üleskutse: Tunnustame hiie sõpra! - Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2011/09/03/uleskutse-tunnustame-hiie-sopra/ 

 

04.09.2011 Tunnustame hiie sõpra – Bioneer. http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-

11876/Tunnustame-hiie-s%C3%B5pra 

 

19.09.2011. Muhu pühapaiga rüüstajaid ähvardab kuri saatus – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=44427&term=ahto%20kaasi

k 

 

20.09.2011. Muhus varastati hiiest ohvrikivi – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2011/09/20/muhus-varastati-hiiest-ohvrikivi/ 

 

22.09.2011. Vee erikasutusluba, vee erikasutusoa väljaandmise korraldus ja eelhinnang 

keskkonnamõju hindamise algatamisele – Avalik dokumendiregister, Keskkonnaamet. 

http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=306076&asut

us_id=1 

 

27.09.2011 IUCNi juhendi teabepäevad – Tartu Ülikool. http://www.fl.ut.ee/1064564 

 

27.09.2011 Algamas on looduslike pyhapaikade teabepäevade sari – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4452&op=lugu 

 

28.09.2011 Looduslike pühapaikade haldamise juhendi esitlused – Keskkonnaamet. 

http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?query=p%C3%BChapaikade&x=17&y=9 

 

29.09.2011 Ilmus looduslike pühapaikade haldamise rahvusvaheline juhend – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/09/29/ilmus-looduslike-puhapaikade-haldamise-rahvusvaheline-

juhend/ 

 

30.09.2011 Ilmus rahvusvahelise looduskaitseliidu looduslike pühapaikade haldamise juhend - 

Muinsuskaitseamet. http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/ilmus-rahvusvahelise-

looduskaitseliidu-looduslike-puhapaikade-haldamise-juhend 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/maavalla-koda-kutsub-tunnustama-hiie-sopra.d?id=56925964
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/maavalla-koda-kutsub-tunnustama-hiie-sopra.d?id=56925964
http://www.greengate.ee/?page=4&id=34830
http://www.kylauudis.ee/2011/09/02/tunnustame-hiie-sopra/
http://forte.delfi.ee/news/mets/maavalla-koda-palub-abi-hiie-sobra-leidmiseks.d?id=57039322
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=33384
http://www.saartehaal.ee/2011/09/03/uleskutse-tunnustame-hiie-sopra/
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-11876/Tunnustame-hiie-sõpra
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-11876/Tunnustame-hiie-sõpra
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=44427&term=ahto%20kaasik
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=44427&term=ahto%20kaasik
http://www.saartehaal.ee/2011/09/20/muhus-varastati-hiiest-ohvrikivi/
http://www.saartehaal.ee/2011/09/20/muhus-varastati-hiiest-ohvrikivi/
http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=306076&asutus_id=1
http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=306076&asutus_id=1
http://www.fl.ut.ee/1064564
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4452&op=lugu
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?query=pühapaikade&x=17&y=9
http://www.kylauudis.ee/2011/09/29/ilmus-looduslike-puhapaikade-haldamise-rahvusvaheline-juhend/
http://www.kylauudis.ee/2011/09/29/ilmus-looduslike-puhapaikade-haldamise-rahvusvaheline-juhend/
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/ilmus-rahvusvahelise-looduskaitseliidu-looduslike-puhapaikade-haldamise-juhend
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/ilmus-rahvusvahelise-looduskaitseliidu-looduslike-puhapaikade-haldamise-juhend
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30.09.2011 Ilmunud on pühapaikade haldamise juhend – Uudistaja. 

http://www.eestiloodus.ee/uudistaja395.html 

 

30.09.2011. Muhu hiis võidakse kaitse alla võtta – Saarte Hääl. 

http://www.saartehaal.ee/2011/09/30/muhu-hiis-voidakse-kaitse-alla-votta/ 

 

10.2011 Taas valitakse hiie sõber – Eesti Loodus. 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel4196_4140.html 

 

03.10.2011 Algamas on looduslike pühapaikade teabepäevade sari – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/10/03/algamas-on-looduslike-puhapaikade-teabepaevade-sari/ 

 

03.10.2011 IUCN-UNESCO’s Guidelines for Sacred Natural Sites translated into Estonian – 

IUCN. 

http://www.iucn.org/news_homepage/all_news_by_theme/protected_areas_news/?8393 

 

04.10.2011 Looduslike pühapaikade teabepäev Otepääl – Eesti Elu. 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/valgamaa/otepaa/teated/looduslike-puhapaikade-teabepaev-

otepaal.d?id=59089752 

 

04.10.2011 Looduslike pühapaikade teabepäev Otepääl – Otepää.ee 

http://www.otepaa.ee/uudiste-arhiiv/1695 

 

05.10.2011 Ilmus rahvusvahelise looduskaitseliidu looduslike pühapaikade haldamise juhend – 

Keskkonnaministeerium. http://valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/keskkonnaministeerium/44632,  

http://www.envir.ee/1175942 

 

05.10.2011 IUCN UNESCO Guidelines for Sacred Natural Sites launched at Estonian Parliamant 

– sacrednaturalsites.org. http://sacrednaturalsites.org/iucn-unesco-guidelines-for-sacred-natural-

sites-launched-at-estonian-parliamant/ 

 

09.10.2011 Pyhapaikade teabepäev Otepääl 13.10 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4459&op=lugu 

 

09.10.2011 Lukas: IUCNi juhend aitab ametnikel pyhapaikasid kaitsta – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4463&op=lugu 

 

10.10.2011 Looduslike pühapaikade teabepäev Otepääl 13.10.2011 – Keskkonnaamet. 

http://www.keskkonnaamet.ee/otep/uudised/looduslike-puhapaikade-teabepaev-otepaal-

13102011/ 

 

11.10.2011 Otepääl tuleb IUCNi juhendi teabepäev – Valgamaalane, Küsimus-Vastus. 

http://www.valgamaalane.ee/593594/kusimus-vastus/ 

 

12.10.2011 Pühapaikade haldamise juhend – Eesti Päevaleht.(Rootsis) 

http://www.eestipaevaleht.se/arhiiv/2011.10.12.pdf 

 

14.10.2011 Pärnus peetakse pühapaikade teabepäev – Eesti Elu. 

http://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=33772 

http://www.eestiloodus.ee/uudistaja395.html
http://www.saartehaal.ee/2011/09/30/muhu-hiis-voidakse-kaitse-alla-votta/
http://www.eestiloodus.ee/artikkel4196_4140.html
http://www.kylauudis.ee/2011/10/03/algamas-on-looduslike-puhapaikade-teabepaevade-sari/
http://www.iucn.org/news_homepage/all_news_by_theme/protected_areas_news/?8393
http://eestielu.delfi.ee/eesti/valgamaa/otepaa/teated/looduslike-puhapaikade-teabepaev-otepaal.d?id=59089752
http://eestielu.delfi.ee/eesti/valgamaa/otepaa/teated/looduslike-puhapaikade-teabepaev-otepaal.d?id=59089752
http://www.otepaa.ee/uudiste-arhiiv/1695
http://valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/keskkonnaministeerium/44632
http://www.envir.ee/1175942
http://sacrednaturalsites.org/iucn-unesco-guidelines-for-sacred-natural-sites-launched-at-estonian-parliamant/
http://sacrednaturalsites.org/iucn-unesco-guidelines-for-sacred-natural-sites-launched-at-estonian-parliamant/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4459&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4463&op=lugu
http://www.keskkonnaamet.ee/otep/uudised/looduslike-puhapaikade-teabepaev-otepaal-13102011/
http://www.keskkonnaamet.ee/otep/uudised/looduslike-puhapaikade-teabepaev-otepaal-13102011/
http://www.valgamaalane.ee/593594/kusimus-vastus/
http://www.eestipaevaleht.se/arhiiv/2011.10.12.pdf
http://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=33772
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14.10.2011 Pyhapaikade teabepäev Pärnus 18.10 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4464&op=lugu 

 

14.10.2011 Pärnus tuleb pühapaikade teabepäev – Pärnu Postimees. 

http://www.parnupostimees.ee/598114 

 

14.10.2011. Vee erikasutusloa väljastamisteated – Ametlikud Teadaanded. 

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=2534958 

 

15.10.2011 Hiite kuvavõistlus kestab porikuu lõpuni – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4467&op=lugu 

 

16.10.2011 RMK tunnistas pyhapaigas tehtud vigu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4469&op=lugu 

 

19.10.2011 Muinsuskaitseamet kutsub noori pühapaiku pildistama – Lääne Elu. 

http://online.le.ee/2011/10/19/muinsuskaitseamet-kutsub-noori-puhapaiku-pildistama/ 

 

20.10.2011 Muinsuskaitseamet kutsub koolinoori koolivaheajal pildistama kaitse all olevaid 

pühapaiku – Muinsuskaitseamet. http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-

kutsub-koolinoori-koolivaheajal-pildistama-kaitse-all-olevaid-puhapaiku 

 

20.10.2011 Muinsuskaitseamet kutsub koolinoori vaheajal pildistama kaitse all olevaid 

pühapaiku – Virumaa Teataja. http://www.virumaateataja.ee/605484/ 

 

21.10.2011 Rakveres toimub 25.10. pyhapaikade teabepäev – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4470&op=lugu 

 

23.10.2011 Looduslike pühapaikade teabepäev Rakveres teisipäeval, 25.oktoobril – Lääne-Viru 

Omavalitsuste Liit. http://www.virumaa.info/uudised/aid-6401/ 

 

24.11.2011 Oodatakse ettepanekuid käesoleva aasta Hiie sõbra aunime andmiseks – Maavalla 

Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4477&op=lugu 

 

25.10.2011 Oodatakse ettepanekuid Hiie sõbra aunime andmiseks - Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/oodatakse-ettepanekuid-hiie-sobra-aunime-

andmiseks.d?id=60437010 

 

25.10.2011 Oodatakse ettepanekuid käesoleva aasta Hiie sõbra aunime andmiseks – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12193/ 

 

25.10.2011 Maavalla koda ootab ettepanekuid , kellele anda Hiie sõbra aunimi - Virumaa 

Teataja. 

http://www.virumaateataja.ee/609498/ 

 

25.10.2011 Hiite kuvavõistluse lõpuni on jäänud nädal – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/hiite-kuvavoistluse-lopuni-on-jaanud-

nadal.d?id=60456574 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4464&op=lugu
http://www.parnupostimees.ee/598114
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=2534958
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4467&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4469&op=lugu
http://online.le.ee/2011/10/19/muinsuskaitseamet-kutsub-noori-puhapaiku-pildistama/
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-kutsub-koolinoori-koolivaheajal-pildistama-kaitse-all-olevaid-puhapaiku
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-kutsub-koolinoori-koolivaheajal-pildistama-kaitse-all-olevaid-puhapaiku
http://www.virumaateataja.ee/605484/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4470&op=lugu
http://www.virumaa.info/uudised/aid-6401/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4477&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/oodatakse-ettepanekuid-hiie-sobra-aunime-andmiseks.d?id=60437010
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/oodatakse-ettepanekuid-hiie-sobra-aunime-andmiseks.d?id=60437010
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12193/
http://www.virumaateataja.ee/609498/
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/hiite-kuvavoistluse-lopuni-on-jaanud-nadal.d?id=60456574
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/hiite-kuvavoistluse-lopuni-on-jaanud-nadal.d?id=60456574
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26.10.2011 Hiite fotovõistluse lõpuni on jäänud nädal aega – Loodusesõber. 

http://www.looduskalender.ee/node/11494 

 

26.10.2011 IUCNi pyhapaikade juhendi teabepäev Tallinnas 01.11 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4478&op=lugu 

 

27.10.2011 Ilmus looduslike pyhapaikade haldamise rahvusvaheline juhend – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4450&op=lugu 

 

27.10.2011 Sacred natural sites raise interest of scientists in Zurich - sacrednaturalsites.org 

http://sacrednaturalsites.org/sacred-natural-sites-raise-interest-of-scientists-in-zurich/ 

 

28.10.2011 Toimub hiite kuvavõistlus – Õpetajate Leht. 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6295 

 

28.10.2011 Ancient sacred groves: one week left of photo contest – Looduskalender. 

http://www.looduskalender.ee/node/11510 

 

31.10.2011 Looduslike pühapaikade raamatust loodetakse hiitele suuremat kaitset – Virumaa 

Teataja. http://www.virumaateataja.ee/616530/ 

 

11.2011. Kutse 1. novembril toimuvale looduslike pühapaikade teabepäevale – 

Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/1176625 

 

11. 2011. Jaanus Hiis ja Leo Sätti Saha külast pälvisid tunnustuse – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.11+J%C3%B5el%C3%A4htme+vall

aleht+november.pdf 

 

01.11.2011 Enamik inimesi peab looduslike pühapaikade kaitsmist tähtsaks – Ilmajaam.ee 

http://www.ilmajaam.ee/618634/ 

 

02.11.2011 Eesti yhiskond peab looduslike pyhapaikade kaitsmist tähtsaks – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4479&op=lugu 

 

03.11.2011 Suurem osa Eesti elanikest peab looduslike pühapaikade kaitsmist tähtsaks – ERR. 

http://teadus.err.ee/artikkel?id=5625&cat=8&pg=1 

 

03.11.2011 Suurem osa Eesti elanikest peab looduslike pühapaikade kaitsmist tähtsaks – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12245/ 

 

03.11.2011 Hiie väe tunnustamissyndmus toimub Tartus 19.11 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4486&op=lugu 

 

08.11.2011 Loeng Jaapani looduslikest pyhapaikadest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4493&op=lugu 

 

08.11.2011 Hiie väe tunnustamissündmus – Kultuuriaken. 

http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1320401926 

 

http://www.looduskalender.ee/node/11494
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4478&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4450&op=lugu
http://sacrednaturalsites.org/sacred-natural-sites-raise-interest-of-scientists-in-zurich/
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6295
http://www.looduskalender.ee/node/11510
http://www.virumaateataja.ee/616530/
http://www.envir.ee/1176625
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.11+Jõelähtme+vallaleht+november.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/891393/2011.11+Jõelähtme+vallaleht+november.pdf
http://www.ilmajaam.ee/618634/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4479&op=lugu
http://teadus.err.ee/artikkel?id=5625&cat=8&pg=1
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12245/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4486&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4493&op=lugu
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1320401926
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08.11.2011 Looduslikku kultuuripärandit kaitseb teadlikkus ja austus esivanemate vastu – Koit. 

 

15.11.2011 Hiite jäänused pakuvad pühalikku rahu – Tartu Postimees. 

http://www.tartupostimees.ee/634810/ 

 

16.11.2011 Hiie vägi koguneb laupäeval Tartusse – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4501&op=lugu 

 

16.11.2011. Keskkonnaamet väljastas loa vee võtuks ja kunstlume valmistamiseks Palukülas – 

Paluküla hiiemägi. http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4502&op=lugu 

 

18.11.2011 Hiie vägi koguneb laupäeval Tartusse – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12345/ 

 

18.11.2011 Hiie vägi koguneb laupäeval Tartusse – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2011/11/18/hiie-vagi-koguneb-laupaeval-tartusse/ 

 

19.11.2011 Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Maardu Hiiemetsa kaitsja Jaanus Hiis – Maavalla 

Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4505&op=lugu 

 

19.11.2011 Maavalla koda tunnustas hiiesõbralikke ettevõtmisi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4504&op=lugu 

 

19.11.2011 Selgusid Hiite kuvavõistluse võitjad – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4503&op=lugu 

 

19.11.2011 Hiie sõbraks pärjati Maardu Hiiemetsa kaitsja Jaanus Hiis – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-

jaanus-hiis.d?id=61894918 

 

19.11.2011 Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Jaanus Hiis – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06239364 

 

19.11.2011. Maavalla koda tunnustas Virumaa Teatajat ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi – 

Virumaa Teataja. http://www.virumaateataja.ee/639884/ 

 

19.11.2011. Hiie sõbraks pärjati Maardu Hiiemetsa kaitsja Jaanus Hiis – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-

jaanus-hiis.d?id=61894918 

 

19.11.2011. Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Maardu Hiiemetsa kaitsja Jaanus Hiis – Maavalla 

Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4505&op=lugu 

 

20.11.2011. Selle aasta Hiie sõbraks pärjati Maardu Hiiemetsa kaitsja Jaanus Hiis – Terve 

Mõistuse Sündikaat. http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4769&lang=est 

 

24.11.2011. Hiie sõber on Hiis – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-on-hiis.d?id=62118912 

 

http://www.tartupostimees.ee/634810/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4501&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4502&op=lugu
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12345/
http://www.kylauudis.ee/2011/11/18/hiie-vagi-koguneb-laupaeval-tartusse/
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4505&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4504&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4503&op=lugu
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-jaanus-hiis.d?id=61894918
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-jaanus-hiis.d?id=61894918
http://uudised.err.ee/index.php?06239364
http://www.virumaateataja.ee/639884/
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-jaanus-hiis.d?id=61894918
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sobraks-parjati-maardu-hiiemetsa-kaitsja-jaanus-hiis.d?id=61894918
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4505&op=lugu
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4769&lang=est
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-on-hiis.d?id=62118912
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20.11.2011 Maavalla koda tunnustas hiie sõpru – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4506&op=lugu 

 

20.11.2011 Keit Pentuse tervituskiri Hiie väe syndmusele – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4507&op=lugu 

 

21.11.2011 Maavalla koja fotovõistluse peaauhind tuli Tartusse – Tartu Postimees. 

http://www.tartupostimees.ee/641094/ 

 

22.11.2011 Maavalla koda tunnustas hiiesõpru – Maaleht. 

http://www.virumaateataja.ee/642712/maavalla-koda-tunnustas-hiiesopru 

 

24.11.2011 Tärkma ohvritamme pilt tõi Hiiumaa neiule muinsuskaitseameti auhinna – Hiiu 

Nädal. 

http://hiiunadal.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=1854&sec=0 

 

24.11.2011 Hiie sõber on Hiis – Maaleht. http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-

sober-on-hiis.d?id=62118912 

 

25.11.2011 Maavalla koda tunnustas hiiesõpru – Koit. 

 

12.2011. Arusoo, Helen. Kuidas Maardu hiit raiuti ja viie päevaga raie peatatai – Loodusesõber. 

http://www.loodusesober.ee/artikkel1959_1938.html 

 

12.2011. Hiie sõber on Jaanus Hiis – Eesti Loodus. 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel4269_4262.html 

 

02.12.2011. Saksamaa looduskaitseameti töökohtumisel kiideti Eesti pyhapaikade kaitsmist – 

Maavalla Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4514&op=lugu 

 

02.12.2011. Teade hiiepyhast Palukylas – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4518&op=lugu 

 

11.12.2011. Looduskaitsealade vaimne külg – töökohtumine Vilmsi saarel - Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4523&op=lugu 

 

20.12.2011. Loodusesõber kirjutab Maardu Hiiemetsa kaitsmisest – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4533&op=lugu 

 

21.12.2011. Hiiepühal Paluküla hiiemäel – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4536&op=lugu 

 

Raadio 

 

04.04. Paulus, Sven. Looduslikud pühapaigad – Vikerraadio, Huvitaja. 

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1533541 

 

23.04. Looduslikest pühapaikadest - Kuku Raadio, Tegelikkuse keskus.  

http://podcast.kuku.ee/2011/04/23/tegelikkuse-keskus-2011-04-23/ 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4506&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4507&op=lugu
http://www.tartupostimees.ee/641094/
http://www.virumaateataja.ee/642712/maavalla-koda-tunnustas-hiiesopru
http://hiiunadal.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=1854&sec=0
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-on-hiis.d?id=62118912
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/hiie-sober-on-hiis.d?id=62118912
http://www.loodusesober.ee/artikkel1959_1938.html
http://www.eestiloodus.ee/artikkel4269_4262.html
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4514&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4518&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4523&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4533&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4536&op=lugu
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1533541
http://podcast.kuku.ee/2011/04/23/tegelikkuse-keskus-2011-04-23/
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01.10. IUCNi juhendist – Raadio Kuku, Ilmaparandaja. 

http://podcast.kuku.ee/2011/10/01/ilmaparandaja-2011-10-01 

 

03.11.2011 Pühapaikadega seotud avaliku arvamuse uuringust. Intervjuu Ahto Kaasikuga. 

Vikerraadio.  

 

07.11.2011. Paulus, Sven. Looduslikud pühapaigad – Vikerraadio, Huvitaja. 

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1662101 

 

08.11.2011 Looduslike pühapaikade arengukavast. Intervjuu Ahto Kaasikuga. Kuku raadio. 

 

19.11.2011 Hiie väe tunnustamissündmusest – Kuku raadio, uudissaade. 

 

19.11.2011 Hiie sõbrast ja hiite kuvavõistlusest – Kuku raadio, Ilmaparandaja. 

http://podcast.kuku.ee/2011/11/19/ilmaparandaja-2011-11-19/ 

 

22.11.2011 Jaanus Hiis sõbrustab hiitega! - Vikerraadio, Stuudios on ... 

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1681921 

 

Televisioon 

 

07.04.2011 Muinsuskaitse all olevad hiiepaigad ei ole kaitstud – ERR. 

http://uudised.err.ee/external/iframeplayer/uudised_iframe.php?playmode=startvideo&lng=0&vi

d=4037 

 

08.04.2011. Священную Маардускую рощу пустили под топор – ERR. 

http://rus.err.ee/estonia/df183be0-aae8-412f-a963-a9f459227538 

 

11.10. IUCNi looduslike pühapaikade juhendist. Intervjuu Ahto Kaasikuga. – Tallinna TV. 

 

16.10. IUCNi pühapaikade haldamise juhendist – Kanal 2, Keskkonnanädal. 

http://kanal2.ee/vaatasaateid/Keskkonnanadal?videoid=4045 

 

 

2012 
 

Artiklid 

 

01.2012. Muinsuskaitse otsustas Maardu hiie piire muuta – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.01+J%C3%B5el%C3%A4htme+val

laleht+jaanuar.pdf 

 

13.01.2012. Pyhapäeval 15.01 tähistame taliharja, Tõnni pyha – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4558&op=lugu 

 

16.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta arheoloogiamälestise „Maardu hiiemets“ piiride 

laiendamist – Muinsuskaitseamet. http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-ei-

toeta-arheoloogiamalestise-maardu-hiiemets-piiride-laiendamist 

 

http://podcast.kuku.ee/2011/10/01/ilmaparandaja-2011-10-01
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1662101
http://podcast.kuku.ee/2011/11/19/ilmaparandaja-2011-11-19/
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1681921
http://uudised.err.ee/external/iframeplayer/uudised_iframe.php?playmode=startvideo&lng=0&vid=40373
http://uudised.err.ee/external/iframeplayer/uudised_iframe.php?playmode=startvideo&lng=0&vid=40373
http://rus.err.ee/estonia/df183be0-aae8-412f-a963-a9f459227538
http://kanal2.ee/vaatasaateid/Keskkonnanadal?videoid=4045
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.01+Jõelähtme+vallaleht+jaanuar.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.01+Jõelähtme+vallaleht+jaanuar.pdf
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4558&op=lugu
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-ei-toeta-arheoloogiamalestise-maardu-hiiemets-piiride-laiendamist
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitseamet-ei-toeta-arheoloogiamalestise-maardu-hiiemets-piiride-laiendamist
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16.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta arheoloogiamälestise „Maardu hiiemets“ piiride 

laiendamist – Rebalased. http://rebalased.blogspot.com/2012/01/muinsuskaitseamet-ei-toeta.html 

 

16.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa piiride laiendamist – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/muinsuskaitseamet-ei-toeta-maardu-hiiemetsa-

piiride-laiendamist.d?id=63782360 

 

16.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa piiride laiendamist – ilmajaam.ee. 

http://www.ilmajaam.ee/704320/muinsuskaitse-ei-toeta-maardu-hiiemetsa-piiride-laiendamist/ 

 

16.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa piiride laiendamist – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06243560 

 

16.05.2012. Heritage Board Says Protection for ancient Grove Sufficient – ERR. 

http://news.err.ee/Culture/e38d6e5c-369a-4f9c-93c7-0ee0e0c198ef 

 

19.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa kaitsmist – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4562&op=lugu 

 

20.01.2012. Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa kaitsmist – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-12679 

 

25.01.10225 (2012) Riigikogu pyhapaikade toetusryhm palus Maardu hiie taasriigistada. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4569&op=lugu 

 

02.2012. Matsi ristikõiv – Loodusesõber. http://www.loodusesober.ee/artikkel2001_1967.html 

 

02.2012. Kohus peatas Maardu hiiemetsa raieloa – Jõelähtme Vallaleht. 

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.02+J%C3%B5el%C3%A4htme+val

laleht+veebruar.pdf 

 

03.02.2012. Maardu hiiemetsas jätkuvad lähipäevil raietööd – Delfi. 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiiemetsas-jatkuvad-lahipaevil-

raietood.d?id=63869544 

 

09.02.2012. Kultuuriministeeriumile alluv amet lubab muinsuskaitsealal hiiemetsa raiuda – 

Maavalla Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4582&op=lugu 

 

17.02.2012. Kohus peatas Maardu hiiemetsa raieloa – Jõelähtme vald. 

https://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/kohus-peatas-

maardu-hiiemetsa-raieloa 

 

17.02.2012. Kohus peatas Maardu hiiemetsa raieloa – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4586&op=lugu 

 

17.02.2012. Kohus peatas Maardu hiiemetsa raieloa – Postimees. 

http://www.postimees.ee/742538/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raieloa/ 

 

http://rebalased.blogspot.com/2012/01/muinsuskaitseamet-ei-toeta.html
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/muinsuskaitseamet-ei-toeta-maardu-hiiemetsa-piiride-laiendamist.d?id=63782360
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/muinsuskaitseamet-ei-toeta-maardu-hiiemetsa-piiride-laiendamist.d?id=63782360
http://www.ilmajaam.ee/704320/muinsuskaitse-ei-toeta-maardu-hiiemetsa-piiride-laiendamist/
http://uudised.err.ee/index.php?06243560
http://news.err.ee/Culture/e38d6e5c-369a-4f9c-93c7-0ee0e0c198ef
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4562&op=lugu
http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-12679
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4569&op=lugu
http://www.loodusesober.ee/artikkel2001_1967.html
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.02+Jõelähtme+vallaleht+veebruar.pdf
https://joelahtme.kovtp.ee/documents/419503/1325695/2012.02+Jõelähtme+vallaleht+veebruar.pdf
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiiemetsas-jatkuvad-lahipaevil-raietood.d?id=63869544
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maardu-hiiemetsas-jatkuvad-lahipaevil-raietood.d?id=63869544
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4582&op=lugu
https://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raieloa
https://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raieloa
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4586&op=lugu
http://www.postimees.ee/742538/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raieloa/
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17.02.2012. Kohus peatas Maardu hiiemetsa raieloa – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raiumise-

loa.d?id=63934447 

 

21.02.2012. Maardu hiiemetsas tehti eelmisel nädalal lageraiet – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4590&op=lugu 

 

23.02.2012. Hiiemetsa saatus käib käest kätte – Harju Elu. 

www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2718&Itemid=296 

 

23.02.2012. Maardus jätkub vaidlus meta üle – Maaleht. Metsaleht (lk 7). 

08.03.2012. Heinapuu, Andres. Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4602&op=lugu 

 

08.03.2012. Suur osa haruldasest Maardu hiiemetsast on maha raiutud – Õhtuleht. 

http://ohtuleht.ee/467895 

 

08.03.2012. Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud – Delfi. 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suur-osa-maardu-hiiemetsast-on-

havitatud.d?id=64044031 

 

08.03.2012. Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06247727 

 

09.03.2012. Maavalla Koda: Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-12977/Maavalla-Koda%3A-Suur-osa-Maardu-

hiiemetsast-on-h%C3%A4vitatud 

 

10.03.2012. Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud – Vaba Eesti Sõna. 

http://www.vabaeestisona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1743 

 

14.03.2012. Muinsuskaitseamet lasi Maardu hiies lageraiet teha – TV3. 

http://www.tv3play.ee/play/266765/ 

 

30.03.2012. Ümarlaud: kehtiv õiguskorraldus laseb looduslikel pühapaikadel hävida – Postimees. 

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120330&ID=280070 

 

30.03.2012. Kehtiv õiguskorraldus laseb looduslikel pühapaikadel hävida – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13117/Kehtiv-%C3%B5iguskorraldus-laseb-

looduslikel-p%C3%BChapaikadel-h%C3%A4vida 

 

30.03.2012. Ümarlaud: kehtiv õiguskorraldus laseb looduslikel pühapaikadel hävida – Hiite 

Maja. 

http://hiis.ee/uudis/664?lang=et 

 

30.03.2012. Native Religionists Decry Lack of Protection for Natural Shrines – ERR. 

http://news.err.ee/politics/44fe9b4c-0ae5-4fbc-92f9-b5e97b95adcb 

 

04.2012. Helme püha läte – Loodusesõber. http://www.loodusesober.ee/artikkel2036_2004.html 

 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raiumise-loa.d?id=63934447
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kohus-peatas-maardu-hiiemetsa-raiumise-loa.d?id=63934447
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4590&op=lugu
http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2718&Itemid=296
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4602&op=lugu
http://ohtuleht.ee/467895
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suur-osa-maardu-hiiemetsast-on-havitatud.d?id=64044031
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suur-osa-maardu-hiiemetsast-on-havitatud.d?id=64044031
http://uudised.err.ee/index.php?06247727
http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-12977/Maavalla-Koda%3A-Suur-osa-Maardu-hiiemetsast-on-hävitatud
http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-12977/Maavalla-Koda%3A-Suur-osa-Maardu-hiiemetsast-on-hävitatud
http://www.vabaeestisona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1743
http://www.tv3play.ee/play/266765/
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120330&ID=280070
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13117/Kehtiv-õiguskorraldus-laseb-looduslikel-pühapaikadel-hävida
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13117/Kehtiv-õiguskorraldus-laseb-looduslikel-pühapaikadel-hävida
http://hiis.ee/uudis/664?lang=et
http://news.err.ee/politics/44fe9b4c-0ae5-4fbc-92f9-b5e97b95adcb
http://www.loodusesober.ee/artikkel2036_2004.html
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05.04.2012. Kohus hakkab arutama kunstlume tootmise loa õiguspärasust – Paluküla hiiemägi 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4649&op=lugu 

 

11.04.2012. Kehtiv õiguskorraldus laseb looduslikel pühapaikadel hävida – Raplamaa Ühistöö. 

http://en.calameo.com/read/0011397449231409ce919 

 

14.04.2012. Rahvusvahelises sarjas tutvustatakse Maavalla pyhapaiku – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4659&op=lugu 

 

23.04.2012. Maavalla kuvavõistluse eelinfo – Hiiumaa. http://www.hiiumaa.ee/uudised/2690 

 

05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Tartu Valla Kuukiri. 

http://tartuvv.planet.ee/dokumendid/kuukiri/2012/05kuukiri.pdf 

 

05.2012. Laimjala valla teabeleht. Algab hiite kuvavõistlus – Vallaelu. 

http://www.laimjala.ee/vallaelu_failid/55_12.pdf 

 

05.2012. Rakvere Valla Sõnumid. www.rakverevald.ee/file.php?11099 

 

05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Tootsi Teataja. 

http://www.tootsi.ee/public/files/teataja43.pdf 

 

05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Väike-Maarja Infoleht. http://www.v-

maarja.ee/systematic/files.php?id=2530&PHPSESSID=qpvu92hpmdn84ncu2aml8r4qg3 

 

05.2012. Kunda linna ajaleht. Algab hiite kuvavõistlus – Meie Kodu. 

http://www.kunda.ee/public/files/MEIE_KODUmarts-mai2012.pdf 

 

03.05.2012. Aeg püüda pühapaikade vägi pildile – ERR. 

http://teadus.err.ee/komment?id=6948&cat=1&pgk=1 

 

03.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Postimees. 

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120503&ID=283044 

 

03.05.2012. Algab kuvavõistlus Maavalla hiied 10225 – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/algab-kuvavoistlus-maavalla-hiied-

10225.d?id=64344021 

 

03.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Hiiumaa. http://www.hiiumaa.ee/uudised/2729 

 

03.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Varstu Vald. https://varstu.kovtp.ee/ru/uudised-ja-teated/-

/asset_publisher/PPk9/content/algab-hiite-kuvavoistlus 

 

03.05.2012. Hiite kuvavõistlus algab – Kehrwieder toetab! - Kehrwieder. 

http://www.kohvik.ee/news.php?nsID=68d30a9594728bc39aa24be94b319d21 

 

03.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4673&op=lugu 

 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4649&op=lugu
http://en.calameo.com/read/0011397449231409ce919
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4659&op=lugu
http://www.hiiumaa.ee/uudised/2690
http://tartuvv.planet.ee/dokumendid/kuukiri/2012/05kuukiri.pdf
http://www.laimjala.ee/vallaelu_failid/55_12.pdf
http://www.rakverevald.ee/file.php?11099
http://www.tootsi.ee/public/files/teataja43.pdf
http://www.v-maarja.ee/systematic/files.php?id=2530&PHPSESSID=qpvu92hpmdn84ncu2aml8r4qg3
http://www.v-maarja.ee/systematic/files.php?id=2530&PHPSESSID=qpvu92hpmdn84ncu2aml8r4qg3
http://www.kunda.ee/public/files/MEIE_KODUmarts-mai2012.pdf
http://teadus.err.ee/komment?id=6948&cat=1&pgk=1
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120503&ID=283044
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/algab-kuvavoistlus-maavalla-hiied-10225.d?id=64344021
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/algab-kuvavoistlus-maavalla-hiied-10225.d?id=64344021
http://www.hiiumaa.ee/uudised/2729
https://varstu.kovtp.ee/ru/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/PPk9/content/algab-hiite-kuvavoistlus
https://varstu.kovtp.ee/ru/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/PPk9/content/algab-hiite-kuvavoistlus
http://www.kohvik.ee/news.php?nsID=68d30a9594728bc39aa24be94b319d21
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4673&op=lugu
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04.05.2012. Hiite fotovõistlus – Uudistaja. 

http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/uudistaja421.html 

 

04.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Bioneer. http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-

13331/Algab-hiite-kuvav%C3%B5istlus 

 

04.05.2012. Maavalla koda otsib häid hiiefotosid – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2012/05/04/maavalla-koda-otsib-haid-hiiefotosid 

 

04.05.2012. Hiied ja riiklik julgeolek – Maaleht. 

http://otsing.delfi.ee/d.php?lang=et&p=n&partner=maaleht&q=hiite 

 

04.05.2012. Algab kuvavõistlus Maavalla hiied 10225 – Kehtna vald. 

https://kehtna.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/algab-kuvavoistlus-

maavalla-hiied-10225 

 

05.05.2012. Rein Maran: inimene peab teistelt loomadelt õppima – Eesti Päevaleht. 

http://www.epl.ee/news/arvamus/rein-maran-inimene-peab-teistelt-loomadelt-

oppima.d?id=64349557 

 

05.05.2012. Hiite kuvavõistlus – Looduskalender. http://www.looduskalender.ee/node/13220 

 

05.05.2012. Aita kodukandi hiied Vikipeediasse! - Wikimedia Eesti. 

http://wikimediaeesti.wordpress.com/2012/05/05/aita-kodukandi-hiied-vikipeediasse/ 

 

05.05.2012. Püüa pühapaik pildile ja võida auhind! - Forte. 

http://forte.delfi.ee/news/fotograafia/puua-puhapaik-pildile-ja-voida-auhind.d?id=64344029 

 

10.05.2012. Algas hiite kuvavõistlus – Virumaa Teataja. 

 

14.05.2012. Palukylas tähistatakse maahingaust – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4688&op=lugu 

 

15.05.2012. Pühäpaiku pildivõistlus – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=5911&keel=207 

 

16.05.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Raplamaa Ühistöö. 

http://en.calameo.com/read/001139744592d964db1b8 

 

16.05.2012. Looduslike pühapaikade valikaine on registreerimiseks avatud – TÜ Pühapaikade 

keskus. http://www.fl.ut.ee/1157421 

 

17.05.2012. Tartu ylikoolis jätkab pyhapaikade valikaine – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4685&op=lugu 

 

24.05.2012. Rein Marani laanetagused kaadrid – Virumaa Teataja. 

http://www.virumaateataja.ee/852488/rein-marani-laanetagused-kaadrid 

 

06.2012. Maardu Hiiemets – Loodusesõber. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4704&op=lugu 

http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/uudistaja421.html
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13331/Algab-hiite-kuvavõistlus
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13331/Algab-hiite-kuvavõistlus
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-13331/Algab-hiite-kuvavõistlus
http://www.kylauudis.ee/2012/05/04/maavalla-koda-otsib-haid-hiiefotosid
http://otsing.delfi.ee/d.php?lang=et&p=n&partner=maaleht&q=hiite
https://kehtna.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/algab-kuvavoistlus-maavalla-hiied-10225
https://kehtna.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/algab-kuvavoistlus-maavalla-hiied-10225
http://www.epl.ee/news/arvamus/rein-maran-inimene-peab-teistelt-loomadelt-oppima.d?id=64349557
http://www.epl.ee/news/arvamus/rein-maran-inimene-peab-teistelt-loomadelt-oppima.d?id=64349557
http://www.looduskalender.ee/node/13220
http://wikimediaeesti.wordpress.com/2012/05/05/aita-kodukandi-hiied-vikipeediasse/
http://forte.delfi.ee/news/fotograafia/puua-puhapaik-pildile-ja-voida-auhind.d?id=64344029
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4688&op=lugu
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=5911&keel=207
http://en.calameo.com/read/001139744592d964db1b8
http://www.fl.ut.ee/1157421
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4685&op=lugu
http://www.virumaateataja.ee/852488/rein-marani-laanetagused-kaadrid
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4704&op=lugu
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06.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Haanimaa Uma Leht. 

http://www.haanja.ee/upload/file/umalehtnr141_133905876406.pdf 

 

06.07.2012. Maavald kutsub taas hiisi pildistama – Eesti Loodus. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel4695_4623.html 

 

05.06.2012. Hiite kuvavõistlus – Muhulane. 

http://www.muhu.ee/upload/editor/files/12_juuni1.pdf 

 

22.06.2012. Algab hiite kuvavõistlus – Õpetajate Leht. 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=7683 

 

29.06.2012. Paluküla kohal jälle küsimärgid – Metsaleht, Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/mets/metsuudised/palukula-kohal-jalle-kusimargid.d?id=64603972 

 

01.07.2012. Palukyla hiiemäel tahetakse raiuda 1100 tm metsa – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4719&op=lugu 

 

02.07.2012. Palukyla hiiemäele kavandatud raiete kaart – Paluküla hiiemägi 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4720&op=lugu 

 

08.2012. Paluküla Hiiemägi – Loodusesõber. 

 

14.08.2012. Looduskaitse arengukava väärtustab pyhapaikasid – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4732&op=lugu 

 

28.08.2012. Rein Maran otsib kaameraga looduse ilu – Pärnu Postimees. 

http://www.parnupostimees.ee/953016/rein-maran-otsib-kaameraga-looduse-ilu/ 

 

09.2012. Tunnustame Hiie sõpra! - Põdrala Teataja. 

http://www.podrala.ee/podrala_teataja_3_2012.pdf 

 

09.2012. Hiite kuvavõistlus – Põdrala Teataja. 

http://www.podrala.ee/podrala_teataja_3_2012.pdf 

 

09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Räpina Rahvaleht. 

http://www.rapina.ee/documents/194439/1561348/10+september+2012.pdf 

 

01.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4741&op=lugu 

 

01.09.2012. Tunnustame hiie sõpra! - Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4738&op=lugu 

 

03.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Postimees. 

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120904&ID=291492 

 

03.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Hiiumaa. http://www.hiiumaa.ee/uudised/3047 

 

http://www.haanja.ee/upload/file/umalehtnr141_133905876406.pdf
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel4695_4623.html
http://www.muhu.ee/upload/editor/files/12_juuni1.pdf
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=7683
http://www.maaleht.ee/news/mets/metsuudised/palukula-kohal-jalle-kusimargid.d?id=64603972
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4719&op=lugu
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4720&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4732&op=lugu
http://www.parnupostimees.ee/953016/rein-maran-otsib-kaameraga-looduse-ilu/
http://www.podrala.ee/podrala_teataja_3_2012.pdf
http://www.podrala.ee/podrala_teataja_3_2012.pdf
http://www.rapina.ee/documents/194439/1561348/10+september+2012.pdf
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4741&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4738&op=lugu
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120904&ID=291492
http://www.hiiumaa.ee/uudised/3047
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03.09.2012. Tunnustame hiie sõpra – Hiiumaa. http://www.hiiumaa.ee/uudised/3048 

 

03.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=49305 

 

03.09.2012. Tunnustame hiie sõpra – Bioneer. http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-

14052/Tunnustame-hiie-s%C3%B5pra 

 

04.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2012/09/04/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus/#more-45015 

 

04.09.2012. Maavalla koda tunnustab hiie sõpra – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2012/09/04/maavalla-koda-tunnustab-hiie-sopra/#more-45034 

 

04.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Muinsuskaitseamet. 

http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus 

 

07.09.2012. Käib hiite kuvavõistlus – Virumaa Teataja. 

 

07.09.2012. Kambja valla ajaleht. Käimas on hiite kuvavõistlus – Koduvald. 

http://www.koduvald.ee/uudis/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus-3261 

 

07.09.2012. Käib hiite kuvavõistlus – Linnaleht. http://www.linnaleht.ee/frontpage/tln_ek/2012-

09-07-b.pdf 

 

19.09.2012. Soome-ugri kongressil kõneldi looduslikest pyhapaikadest – Maavalla Koda. 

www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4746&op=lugu 

 

27.09.2012. Käimas on hiite kuvavõistlus – Helme-Tõrva Elu. 

http://www.helme.ee/userfiles/Helme%20Torva%20Elu/Helme-

Torva%20Elu%2027.09.2012.pdf 

 

10.2012. Käimasolev kuvavõistlus Maavalla hiied ootab ülesvõtteid – Varbla Valla Infoleht. 

http://www.varbla.ee/ul/OKTOOBER_2012.pdf 

 

02.10.2012. Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=6019&keel=217 

 

06.10.2012. Tartu ylikoolis saab õppida looduslikke pyhapaiku – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4758&op=lugu 

 

11.10.2012. Tartu Ülikoolis saab õppida looduslikke pühapaiku – Koit (lk 4). 

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112221 

 

30.10.2012. Hingedeaja hiiepüha Paluküla hiiemäel 3.11 – Paluküla hiiemägi. 

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4783&op=lugu 

 

14.11.2012. Juttu tuleb pühapaikadest – Tartu Postimees. 

http://www.tartupostimees.ee/1040250/juttu-tuleb-puhapaikadest/ 

 

http://www.hiiumaa.ee/uudised/3048
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=49305
http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-14052/Tunnustame-hiie-sõpra
http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-14052/Tunnustame-hiie-sõpra
http://www.kylauudis.ee/2012/09/04/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus/#more-45015
http://www.kylauudis.ee/2012/09/04/maavalla-koda-tunnustab-hiie-sopra/#more-45034
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus
http://www.koduvald.ee/uudis/kaimas-on-hiite-kuvavoistlus-3261
http://www.linnaleht.ee/frontpage/tln_ek/2012-09-07-b.pdf
http://www.linnaleht.ee/frontpage/tln_ek/2012-09-07-b.pdf
http://www.helme.ee/userfiles/Helme%20Torva%20Elu/Helme-Torva%20Elu%2027.09.2012.pdf
http://www.helme.ee/userfiles/Helme%20Torva%20Elu/Helme-Torva%20Elu%2027.09.2012.pdf
http://www.varbla.ee/ul/OKTOOBER_2012.pdf
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=6019&keel=217
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4758&op=lugu
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112221
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4783&op=lugu
http://www.tartupostimees.ee/1040250/juttu-tuleb-puhapaikadest/
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19.11.2012. Eesti elanikud pole rahul looduslike pyhapaikadega seotud teabe kättesaadavusega – 

Maavalla Koda. http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4792&op=lugu 

 

19.11.2012. Hiie väe tunnustamissyndmus Tartus 24.11 – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4791&op=lugu 

 

19.11.2012. Eesti elanikud pole rahul looduslike pühapaikadega seotud teabe kättesaadavusega – 

Külauudised. http://www.kylauudis.ee/2012/11/19/eesti-elanikud-pole-rahul-looduslike-

puhapaikadega-seotud-teabe-kattesaadavusega/ 

 

19.11.2012. Laupäeval tunnustatakse Hiite kuvavõistluse võitjaid – Hiiumaa. 

http://www.hiiumaa.ee/uudised/3258 

 

19.11.2012. Hiie väe tunnustamissündmus – Kultuuriaken. 

http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1353309687 

 

21.11.2012. Laupäeval kuulutatakse välja aasta Hiie sõber – Bioneer. 

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-14538/Laup%C3%A4eval-kuulutatakse-

v%C3%A4lja-aasta-Hiie-s%C3%B5ber- 

 

23.11.2012. Maavalla koda tunnustab hiiesõbralikke ettevõtmisi – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4798&op=lugu 

 

23.11.2012. Maavalla koda tänab hiite hoidjaid – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2012/11/23/maavalla-koda-tanab-hiite-hoidjaid/ 

 

23.11.2012. Maavalla koda tunnustab viit hiiesõbralikku ettevõtmist – Hiiumaa. 

http://www.hiiumaa.ee/uudised/3270 

 

23.11.2012. Hiiesõbrad kohtuvad aasta sündmusel – Tartu Postimees. 

 

24.11.2012. Maavalla Koda tunnustas Valjala koolmeistri Ester Vaiksaare tööd – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=50683 

 

24.11.2012. Tänavune Hiie sõber on Marju Kõivupuu – ERR. 

http://uudised.err.ee/index.php?06266652 

 

24.11.2012. Marju Kõivupuule tõid hiie sõbra aunimetuse ristipuud – Uudistaja. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/ebu.php 

 

26.11.2012. Aasta Hiie sõber on Marju Kõivupuu – Külauudised. 

http://www.kylauudis.ee/2012/11/26/aasta-hiie-sober-on-marju-koivupuu/ 

 

26.11.2012. Aasta hiie sõbraks valiti Marju Kõivupuu – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/aasta-hiie-sobraks-valiti-marju-

koivupuu.d?id=65317452 

 

26.11.2012. „Peko päiv” tõi Napi küla rahvale tunnustust – Lõunaleht. 

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=11025&type=1 

 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4792&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4791&op=lugu
http://www.kylauudis.ee/2012/11/19/eesti-elanikud-pole-rahul-looduslike-puhapaikadega-seotud-teabe-kattesaadavusega/
http://www.kylauudis.ee/2012/11/19/eesti-elanikud-pole-rahul-looduslike-puhapaikadega-seotud-teabe-kattesaadavusega/
http://www.hiiumaa.ee/uudised/3258
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1353309687
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-14538/Laupäeval-kuulutatakse-välja-aasta-Hiie-sõber-
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-14538/Laupäeval-kuulutatakse-välja-aasta-Hiie-sõber-
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4798&op=lugu
http://www.kylauudis.ee/2012/11/23/maavalla-koda-tanab-hiite-hoidjaid/
http://www.hiiumaa.ee/uudised/3270
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=50683
http://uudised.err.ee/index.php?06266652
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/ebu.php
http://www.kylauudis.ee/2012/11/26/aasta-hiie-sober-on-marju-koivupuu/
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/aasta-hiie-sobraks-valiti-marju-koivupuu.d?id=65317452
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/aasta-hiie-sobraks-valiti-marju-koivupuu.d?id=65317452
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=11025&type=1
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26.11.2012. Aasta Hiie sõber on Marju Kõivupuu – Roheline Värav. 

http://www.rohelinevarav.ee/loe?uudis=41084 

 

26.11.2012. Aasta Hiie sõber on Marju Kõivupuu – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4799&op=lugu 

 

26.11.2012. Selgusid Hiite kuvavõistluse võitjad – Maavalla Koda. 

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4800&op=lugu 

 

26.11.2012. Aasta Hiie sõber on ristipuude eestkostja Marju Kõivupuu – Valgjärve vald. 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/uudised/hiiesober.pdf 

 

26.11.2012. Aasta Hiie sõber on Marju Kõivupuu – Tallinna Ülikool. 

http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=534 

 

27.11.2012. Tänavune hiiesõber on folklorist Marju Kõivupuu – Koit. 

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208 

 

27.11.2012. Las jääda ükski mets – Koit. http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208 

 

27.11.2012. Napi küla pälvi tunnustuse filmi eest – Koit. 

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208 

 

27.11.2012. Öine kaader tõi Valgamaalase fotograafile eripreemia – Valgamaalane. 

http://www.valgamaalane.ee/1056650/ 

 

27.11.2012. Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras – Uma Leht. 

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=6319&keel=221 

 

27.11.2012. Maalehe kujundaja tegi parima looduskaitseainelise pühapaiga ülesvõtte – Maaleht. 

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/maalehe-kujundaja-tegi-parima-

looduskaitseainelise-puhapaiga-ulesvotte.d?id=65322848 

 

27.11.2012. Aastatepikkune töö Kagu-Eesti ristipuude uurimisel tõi hiie sõbra tiitli – Lõuna Leht. 

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=11035&type=1 

 

27.11.2012. Hiite kuvavõistlus laiendas piire – Looduskalender. 

http://www.looduskalender.ee/node/15187 

 

28.11.2012. Saarte pühapaigad hiite kuvavõistluse võitjate piltidel – Meie Maa. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=50730 

 

28.11.2012. Raplamaa Ühistöö Aasta Hiie sõber on Marju Kõivupuu 

http://issuu.com/piirp/docs/yhistoo48 

 

29.11.2012. Pärnu noormehe hiiepuu foto pälvis auhinna – Pärnu Postimees. 

http://www.parnupostimees.ee/1057638/ 

 

29.11.2012. Hiiekirve sai Kõivupuu – Maaleht. 

 

http://www.rohelinevarav.ee/loe?uudis=41084
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4799&op=lugu
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4800&op=lugu
http://www.valgjarve.ee/files/documents/uudised/hiiesober.pdf
http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=5340
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208
http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=112208
http://www.valgamaalane.ee/1056650/
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=6319&keel=221
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/maalehe-kujundaja-tegi-parima-looduskaitseainelise-puhapaiga-ulesvotte.d?id=65322848
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/maalehe-kujundaja-tegi-parima-looduskaitseainelise-puhapaiga-ulesvotte.d?id=65322848
http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/maalehe-kujundaja-tegi-parima-looduskaitseainelise-puhapaiga-ulesvotte.d?id=65322848
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=11035&type=1
http://www.looduskalender.ee/node/15187
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=50730
http://issuu.com/piirp/docs/yhistoo48
http://www.parnupostimees.ee/1057638/
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29.11.2012. Hiie sõber on ristipuude uurija Marju Kõivupuu – Lõuna Leht. 

 

30.11.2012. Marje Vann pildistas võidufoto – Hiiu Leht. 

 

30.11.2012. Pärnu noormehe hiiepuu foto pälvis auhinna – Pärnu Postimees. 

 

12.2012. Tänavune hiie sõber on Marju Kõivupuu – Eesti Loodus. 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel4983_4941.html 
 

12.2012. Hiite kuvavõistlus laiendas piire – Loodusesõber. 

http://www.loodusesober.ee/artikkel2162_2144.html 
 

12.2012. Emakeel hiie väe sündmusel – Loodusesõber. 

http://www.loodusesober.ee/artikkel2162_2144.html 
 

Raadio 
 

14.05.2012. Hiite kuvavõistlusest – Vikerraadio, Keskkonnatelk. 

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1780161 
 

23.11.2012. Hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamisest – Kadi Raadio. 
 

24.11. ERR raadiouudised: Hiie väe syndmus ja Hiie sõber 
 

26.11. Kuku raadio - intervjuu Ahto Kaasikuga Hiie sõbra valimise kohta 
 

26.11. Siiri Mihkelson ja Mart Pukk. Laupäeval Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Hiie 

väe tunnustamissündmusel kuulutati aasta Hiie sõbraks ristipuude uurija ja hoidja Marju 

Kõivupuu, teda intervjueerib Madis Ligi – Raadio Kuku. 

http://www.kuku.ee/index.php?pid=35&lang=1&weekday=1 
 

Televisioon 
 

27.11. Intervjuu aasta sõbra Marju Kõivupuuga – ETV Terevisioon. 

 

 

Raamatud 
 

2012 Kaasik, Ahto. Muinsuskaitse aastaraamat 2011. Rahvusvaheline juhend annab suunised 

looduslike pühapaikade kaitsmiseks. 
 

2012 Kaasik, Ahto. The Diversity of sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop 
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