21.-22.7. Ostrova festivāls. Ostrova ciems, Veru apriņķis.
Divu dienu laikā uzstāsies setu lēlu kori un folkloras
ansambļi, kas izpilda tradicionālo mūziku, kā arī Igaunijas
populārie rokmūzikas ansambļi. Turklāt būs iespējams
iepazīt vietējo amatniecību, apciemot mājas kafejnīcas un
vērot teātra uzvedumus bērniem. www.ostrovafestivalid.ee
22.7. Tervas buramvārdi. Terva, Valgas apriņķis.
Vasaras lielākais brīvdabas pasākums, kurš ietver sevī
uguni, ūdeni un mūziku. www.torvaloits.ee
22.7. Peltsamā pils svētki. Peltsamā, Jegevas apriņķis.
Tradicionālie svētki ar bagātīgu kultūras programmu un
aizraujošām aktivitātēm pils pagalmā.
www.visitpoltsamaa.com
24.-30.7. Hallistes Ērģeļmūzikas festivāls. Hallistes
pagasts, Viljandi apriņķis.
Katru dienu jauna baznīca un jauni interpreti.
www.hallisteorel.ee
27.-30.7. „XXVI Jõgevatreff”. Kuremā ciems, Jegevas
apriņķis.
Starptautiskais motociklistu saiets kopš 1992. gada. Trīs
dienas pēc kārtas dažādu grupu uzstāšanās, sacensības,
parāde uz labākajiem Igaunijas nostūriem. Apsargātajā
nometnē pirtis un ēdināšanas pakalpojumi.
www.jogevamc.ee
27.-30.7. Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls.
Viljandi.
Festivāla estrāde paplašināsies līdz pils kalniem un citām
vietām visā pilsētā. Aizraujoši viesmākslinieki, labākie
igauņu tradicionālās mūzikas kolektīvi, Zaļā skatuve,
amatniecības sēta, rūnu dziesmu vācelīte un daudz citu ar
tradicionālo kultūru saistītu nodarbju.
www.folk.ee
28.-30.7. Festivāls bērniem „Gavilē no priekiem
zemeslode”. Veru. www.voru.ee
29.7. Starptautiskais Valgas militārās vēstures
festivāls „MilFest”. Valga.
Ikgadējais liela mēroga pasākums, kas pulcē kara vēstures
klubu dalībniekus no dažādām valstīm. Publika varēs
vērot paraugkauju, karavīrus dažādos formas tērpos,
kara tehniku, kā arī piedalīties senlietu un amatniecības
gadatirgū. www.isamaalinemuuseum.ee
29.7. Linu un amatniecības gadatirgus. Mostes muižas
pagalms, Pelvas apriņķis.
Tradicionālais linu un amatniecības gadatirgus kā
iepirkšanās prieku, tā kultūras programmu ļaus izbaudīt
gan lieliem, gan maziem.
31.7. Teātra „Vanemuine” simfoniskā orķestra vasaras
koncerts 2017. Tartu.
Bezmaksas vasaras koncerts Kassitoome ielejā, kur
publikai tiks atskaņotas klasiskās mūzikas pērles.

AUGUSTS
4.-5.8. Intsikurmu mūzikas festivāls. Intsikurmu estrāde,
Pelvas apriņķis.
Pirmatnēja un enerģētiski spēcīga svētku vieta, plaša
mūzikas programma, video instalācijas, starptautiski
skatuves mākslinieki un dziļdomīga mūzika ir Intsikurmu
festivāla zīmols. www.kurmu.com
4.-6.8. „Iroman 70.3”. Otepē, Valgas apriņķis.
„Iroman 70.3” Otepē triatlons piedāvā interesantu trasi
sacensību dalībniekiem un aizraujošus brīžus skatītājiem.
www.ironman.com
5.8. Kalevipoega zivju un ūdens festivāls. Kasepē
pagasts, Jegevas apriņķis.
Gadatirgū tiks piedāvāti vietējās amatniecības izstrādājumi
un pārtika, kā arī daudzas citas lietas, kas piederas
pie tirgus izdarībām. Dienas gaitā bagātīga kultūras
programma.
5.8. „XXIV Setu karaļvalsts”. Luhamā ciems, Veru apriņķis.
Svētkos Setu novada ļaudis nolemj, kurš būs setu ķēniņa
Peko vietnieks nākamajā gadā, kā arī dzied setu himnu,
ievēl meistarus, sacenšas dejās, gatavo tradicionālos setu
ēdienus un rokdarbus. Skatītāji papildus tam varēs redzēt
setu karaspēku. Vakarā apmeklētāji tiek gaidīti uz setu balli,
kur varēs klausīties mūziku, dziedāt lēlu dziesmas un dejot.
www.setomaa.ee/kuningriik
5.-6.8. Pasaules čempionāts motokrosā junioriem.
Langes ciems, Tartu apriņķis.
„FIM Monster Energy” pasaules čempionāts motokrosā
junioriem Langes motocentrā Tartu apriņķī. Vairāk nekā
200 ātrāko jauniešu aptuveni no 30 valstīm savā starpā
sacentīsies divās mašīnu klasēs. www.langemotokeskus.com
7.-12.8. Tartu Mīlestības filmu festivāls „tARTuFF”. Tartu.
Sešu dienu garumā Tartu Rātslaukumā publikai tiks rādītas
12 filmas, un katra no tām tiešā vai netiešā veidā stāstīs par
mīlestību. www.tartuff.ee
10.-13.8. 12. starptautiskais pūtēju orķestru festivāls
„Taures rīb”. Tartu.
Spēlēšanas un dziedāšanas svētki lielajiem un mazajiem
muzikantiem un viesiem, kas ļaus dziļāk ielūkoties orķestra
mūzikas pasaulē.
11.-13.8. „Power Camp”. Otepē, Valgas apriņķis.
Tradicionālais amerikāņu automašīnu saiets Annimatsi
kempingā. www.powercamp.ee
11.-12.8. Leigo Ezera mūzikas festivāls. Leigo sēta,
Valgas apriņķis.
Leigo Ezera mūzikas festivāls par savu sirdslietu izraudzījies
klasiskās mūzikas popularizēšanu. Dabas un uguns
mijiedarbība klasiskās mūzikas būtību ļaus izprast arī tiem,
kas ikdienā to parasti neklausās. www.leigo.ee

12.8. XI Karksi aviācijas dienas. Karksi pagasts, Viljandi
apriņķis.
Norisināsies dažādas ar aviāciju saistītas aktivitātes,
piemēram, lidošanas rallijs, interešu lidojumi, nolaišanās uz
precizitāti, sacensības, ūnikumu demonstrācijas.
www.mulgimaa.ee
12.8. Tartu Ēdienu festivāls 2017. Tartu.
Pasākumā tiek piedāvāti vietējo mazo uzņēmumu ražotie
ēdieni un izejvielas visoriģinālākā veidā tieši no ražotājiem.
Tikai šajā dienā Tartu restorāni pilsētas centrā atvērs savus
pop-up restorānus un piedāvās labākos garšas baudījumus.
Asumiņam arī aizraujoša izklaides programma visai
ģimenei.
12.-13.8. „Setu ciema jostas cienastu diena”. Maršruts
„Setu ciema josta”, Pelvas un Veru apriņķis.
Cienastu dienā viesi tiek gaidīti lauku sētās, lai nogaršotu no
vietējām izejvielām pagatavotus ēdienus. Katrai kafejnīcai
būs sava tirdzniecības lete, kur pašu labāko varēs baudīt
gan uz vietas, gan iegādāties mājup.
www.visitsetomaa.ee/seto-kulavuu-kostipaiv
12.-13.8. Hauka gadatirgus. Antslas pagasts, Veru apriņķis.
18.-19.8. Emajegi festivāls. Tartu.
Izrādot cieņu pret vienu no Tartu simboliem, Emajegi upi,
norisināsies festivāls, kur izklaides un aktivitāšu pietiks gan
Tartu iedzīvotājiem, gan tās viesiem. www.emajoefestival.ee

26.-27.8. Lībnicas gadatirgus. Lībnicas ciems, Pelvas
apriņķis.
Lībnicas gadatirgū godā tiks celti vietējie sīpoli un zivis.
Gadatirgu bagātinās raiba kultūras programma.

7.10. Tartu Pilsētas maratons. Tartu.
Skriešanas un citu kustības veidu distances katrai gaumei –
skrējieni bērniem, 10 km skriešanas un nūjošanas distance,
21 km pusmaratons un 42 km maratons.
www.tartumaraton.ee

SEPTEMBRIS

10.-14.10. Viljandi Ģitāristu festivāls. Viljandi.
Festivālā iespējams klausīties dažādus mūzikas stilus pārstāvošos improvizācijas ģitāristus un iepazīties ar dažādiem
improvizācijas paņēmieniem, spēlēšanas tehnikām un
ģitāras veidiem. www.viljandiguitar.ee

8.9. 20. masu skrējiens „Valga-Valka”. Valga, Valka.
www.valgasport.ee
10.9. Rogosi muižas rudens gadatirgus. Rogosi muiža,
Veru apriņķis. www.rogosi.ee
16.9. Paunveres brīvdabas izstāde un gadatirgus.
Palamuses pagasts, Jegevas apriņķis.
Lielā brīvdabas izstāde un gadatirgus ar bagātīgu kultūras
programmu. Tirgošanās ar amatniecības izstrādājumiem,
lauku labumiem un dārza veltēm.
16.9. „Sīpolu ceļa bufešu diena”. Maršruts „Sīpolu ceļš”.
Tūrisma maršrutā „Sīpolu ceļš” vienā dienā pavērsies
aizraujoši pagalmi, lai atbrīvotu vietu bufetēm. Tiks
piedāvāts pats labākais vietējais un pašu gatavotais ēdiens,
kuru varēs baudīt gan uz vietas, gan iegādāties mājup.

14.-15.10. Starptautiskais populārās un džeza mūzikas
koru konkurss-festivāls „Dziesmu cīņa”. Valga.
20.-14.10. Starptautiskais mūsdienu mūzikas festivāls
„AFEKT”. Tartu.
Galvenā pasākuma tēma ir vizuālais mūzikas teātris.
28.10. Lindora gadatirgus. Vastselīnas pagasts, Veru
apriņķis.
Gadatirgus, ko papildina savdabīga kultūras programma,
kurā uzstāsies mākslinieki gan no Veru apriņķa, gan
kaimiņu reģioniem.

17.9. 20. Tartu riteņbraukšanas maratons. Otepē/ Elva.
Pasaulē trešais lielākais apvidus maratons paredzēts
daudzu vecuma grupu dalībniekiem, kā arī piemērots
riteņbraucējiem ar dažādu sportisko sagatavotību.
www.tartumaraton.ee

NOVEMBRIS

18.-24.9. Tartu Rudens dienas 2017. Tartu.
Tartu Studentu dienu rudens festivāls, kas norisināsies
veselas nedēļas garumā. Uz Tartu Rudens dienām aicināti
gan studenti, gan Tartu iedzīvotāji un tālāki viesi.
www.studentdays.ee

10.-26.11. Tumšo nakšu festivāls „PÖFF”. Tartu.

19.-21.8. Pīrisāres svētki. Pīrisāres pagasts, Tartu apriņķis.
Pīrisāres rudens gadatirgus, garā distance peldēšanā, nakts
skrējiens, masu skrējiens. www.piirissaare.ee

23.9. „Haanja100 MTB 2017”. Hānjas pagasts, Veru
apriņķis.
Apvidus velobraucieni distancēs 100 km un 100 jūdzes
(160,9 km). www.haanja100.ee

DECEMBRIS

20.8. XII ekofestivāls. Karilatsi ciems, Pelvas apriņķis.
Festivāls pulcē cilvēkus, kuriem tīk videi draudzīgs
dzīvesveids un kuri ciena Igaunijā ražoto produkciju. Būs
dažādas darbistabas. http://eco.polvamaa.ee

23.-24.9. Japāņu popkultūras festivāls jauniešiem
„AniMatsuri 2017”. Tartu.

19.8. Varnjas Pirts festivāls. Varnjas ciems, Tartu apriņķis.
Tradicionālais pasākumu cikls, kurā tiek izcelta pirts kultūra.
Karsti sakurinātās pirtis Varnjas ciema ielas garumā gaidīs
pirtniekus, lai vakara gaitā tās visas neierobežotā daudzumā
izmēģinātu. Pirtī iešanas priekus varēs baudīt somu pirtī,
plēves pirtī, melnajā pirtī, indiāņu pirtī, mucveida pirtī.
www.mesitare.ee

20.8. 11. Tartu skrituļslidošanas maratons. Tartu.
Skandināvijas un Baltijas valstu lielākajā skrituļslidošanas
pasākumā dalībnieki tiek aicināti izmēģināt savas sportiskās
prasmes maratona un pusmaratona trasē, kā arī 10 km
distancē. Dienu pirms pamatbraucieniem ieplānots arī
brauciens sprinta distancē, kā arī braucieni bērniem.
www.tartumaraton.ee
26.8. Otepē Riteņbraukšanas maratons. Otepē, Valgas
apriņķis.
Tradicionālā Otepē Riteņbraukšanas maratona starts un
finišs ir Tehvandi stadionā.
26.8. Kallastes pilsētas svētki, Kallastes Zivju un sīpolu
gadatirgus. Kallaste, Tartu apriņķis.

24.-29.9. Zinātnieku nakts festivāls 2017. Tartu, visā
Igaunijā.
Visiem lielajiem un mazajiem zinātnes interesentiem
pavērsies iespēja ielūkoties noslēpumainajā laboratorijā un
augsto tehnoloģiju uzņēmumos. Pilsētvidē ienāks zinātnes
kupoli, tematiskās izstādes, zinātņu teātra uzvedumi un
darbistabas. www.teadlasteöö.ee
30.9. Olustveres Ziemas krājumu izstāde-gadatirgus un
pārtikas gadatirgus. Olustveres ciems, Viljandi apriņķis.
http://olustvere.edu.ee

OKTOBRIS
6.-8.10. Starptautiskais autordziesmu festivāls „Mūzika
lapkritī”. Tartu. www.mellnovfest.com

9.-12.11. „IDeeJazz”. Tartu.
Tartu starptautiskais džeza un ritma mūzikas festivāls ir
pasākums, kas rada pozitīvu lādiņu. www.ideejazz.ee

18.11. Neiespējamais skrējiens. Valga.
www.valka.lv

3.-24.12. Ziemassvētku pilsēta Tartu 2017. Tartu.
Adventes un Ziemassvētku atzīmēšana Tartu.
www.joululinntartu.ee
25.12. Ziemassvētku pārgājiens ekstrēmajā parkā.
Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
Pārgājiena dalībnieki kopīgiem spēkiem centīsies pārvarēt
Igaunijas 20 augstākos kalnus.
www.ekstreempark.ee/joulumatk
30.12. Teātra „Vanemuine” gada nogales balle. Tartu.
31.12. Gadumija Lielajā Munameģī. Hānjas pagasts, Veru
apriņķis.
Patīkami gadumijas svētki, ko papildinās uguņošana.
www.haanja.ee

Tulkojums: Anita Tannenberga. Dizains: Pilv. Druka: tipogrāfija „Paar”. Izdevējs: nodibinājums „Dienvidigaunijas tūrisms”. Kalendārs sastādīts 20.01.2017. pēc nodibinājumam „Dienvidigaunijas tūrisms” iesniegtajām ziņām, sastādītāji neuzņemas atbildību par iespējamiem
grozījumiem notikumu kalendārā.
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FEBRUĀRIS
1.-28.2. „Garšīgā Tartu”. Tartu restorāni.
Piedzīvojumu akcija garšu pasaulē. Pasākumā piedalās
vairāki Tartu restorāni, kuros vienīgi februārī papildus
ierastajai ēdienkartei varēs nobaudīt jaunas garšas no
speciālajām trīs ēdienu ēdienkartēm. Akcijai noslēdzoties,
tiks izraudzīti apmeklētāju iecienītākie restorāni.
www.maitsevtartu.ee
4.2. Veru apriņķa ziemas rallijs. Veru apriņķis.
Ziemas autorallijs, kas norisināsies pa Veru apriņķa
līkumotajiem ceļiem.
4.2. Eiropas VIII pirts maratons. Otepē, Valgas apriņķis.
5.2. „Kolkjas ragavas 2017”. Kolkja, Tartu apriņķis.
Sacensības ar stumjamām ragavām pa Kolkjas ciema ielu.
Dalība saskaņā ar reģistrāciju. www.peipsimaa.ee
9.-12.2. Starptautiskais mākslas vingrošanas turnīrs
„Miss Valentine”. Tartu.
„Miss Valentine” ir lielākais starptautiska mēroga mākslas
vingrošanas turnīrs Igaunijā. Turnīrs, kuram ir dziļas tradīcijas
un kurā jūtama patiesi jauka atmosfēra, kļuvis par vienu no
populārākajiem visā pasaulē. www.missvalentine.eu
18.2. „Karakatitsa 2017” un „Zvejniekciems uz Peipusa
ezera”. Kallaste, Tartu apriņķis.
Vietējo iedzīvotāju pašdarināto braucamrīku parāde, kurai
asumu piešķirs rallijs un izklaidējoša koncertprogramma.
Zvejniekciemā tiks makšķerētas zivis, stāstīti zvejnieku
stāsti un smeltas gudrības makšķerēšanas mākslā.
www.sibulatee.ee
18.-19.2. FIS pasaules kausa posms slēpošanā. Otepē,
Valgas apriņķis.
Programmā sprints slidsolī, kā arī 10 km un 15 km klasiskajā
slēpojumā.

25.2. „Vudilas sudraba zivtiņa”. Kaiaveres ciems, Jegevas
apriņķis.
Aizraujošas makšķerēšanas sacensības, kurās pietiks
nodarbju gan lieliem, gan maziem. www.vudila.ee
26.2. 44.Tartu maratons. Otepē-Elva.
Wordloppet sērijas Tartu maratons pulcē gandrīz 10 000
slēpotāju no Igaunijas un citu pasaules valstu tālākajiem
nostūriem. Tartu maratona trase tiek uzskatīta par vienu no
ainaviski gleznainākajām un interesantākajām visā pasaulē.
Papildus pamatdistancēm katru gadu programmā iekļauts
arī brauciens atklātajā trasē, stafešu maratons un pasākumi
bērniem. www.tartumaraton.ee

MARTS
4.3. 43. Hānjas maratons. Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
Hānjas slēpošanas maratons ir Igaunijas ziemas
aizraujošākais un grūtākais izaicinājums. Klasiskā
slēpojuma 42 km un 22 km garajam slēpošanas ceļojumam
starts tiks padots Hānjas slēpošanas stadionā. www.
estoloppet.ee
8.-12.3. „IBU Cup Biathlon”. Otepē, Valgas apriņķis.
Programmā 7,5 km un 10 km sprinta braucienu distances
un sacensības stafešu braucienos. www.biathlon.ee
21.-25.3. 14. pasaules filmu festivāls. Tartu.
Filmu festivāls pamatos veltīts dokumentālajai kinomākslai
un radošajai dokumentālistikai. Papildus arī speciālās
programmas, izstādes, radošās darbnīcas un tikšanās ar
filmu veidotājiem. www.worldfilm.ee

APRĪLIS
14.-23.4. Japāņu animācijas filmu festivāls. Tartu.
15.4. Motokross „Mulgikross 2017”. Holstre-Nemme,
Viljandi apriņķis.
15.4. „Igaunijas-Latvijas skrējiens”. Valga, Valka.
www.valgasport.ee
15.-16.4. „XXVI Peko pavasaris”. Verska, Pelvas apriņķis.
Starptautiskās orientēšanās sacensības divu dienu garumā,
kuras norisinās jau 26. reizi, pulcina 500 orientēšanās
sportistus. Apvidus šīm sacensībām ir pavasarīgi piemērots.
17.-23.4. XVI Supilinnas dienas. Tartu.
Supilinnas dienas ir pasākumu sērija, kas pavasaros
nedēļas garumā norisinās par godu Tartu pilsētas daļai
Supilinnai (Zupas pilsētai) un kuru rīko Supilinnas biedrība.
Apmeklētājus gaida jauki cilvēki, pavasaris, zupa, krāmu
tirgus, darbistabas, teātris, koncerti, balle. Dalība festivālā
bez maksas.
20.-22.4. Lauksaimniecības izstāde-gadatirgus 2017.
Tartu.
Izstāde sniedz plašu pārskatu par lauksaimniecības nozares
attīstības tendencēm un lauksaimniecības produktiem.
www.maamess.ee

21.-22.4. „Moisekatsi Elohelü”. Mostes folkloras sēta, Pelvas
apriņķis.
„Moisekatsi Elohelü” caur dažādiem muzikālajiem projektiem igauņu tautas mūziku ietērpj mūsdienu formā. Ar pasākuma palīdzību tiek popularizēta un veicināta vēsturiskās
tautas mūzikas interpretāciju veidošana laikmetīgās skaņās.
www.moostemois.ee
21.-23.4. „Happy Big Band Weekend”. Tartu.
„Happy Big Band Weekend” draugus pulcina Tartu bigbends,
kurš dalīsies sajūsmā ar džeza mūzikas interesentiem.
www.convivo.ee
22.4. Varnjas Zivju gadatirgus. Varnjas ciems, Tartu
apriņķis.
Gadatirgū būs nopērkamas svaigas zivis un zivju produkti, kā
arī makšķerēšanas piederumi. Tāpat varēs iegādāties pārtikas
produktus, stādus, amatniecības izstrādājumus u.c. Neizpaliks arī dažnedažādas izklaides gan lielajiem, gan mazajiem.
22.4. 12. Vehandu maratons. Veru apriņķis, Pelvas apriņķis.
No Tamulas ezera krasta aizsāksies viens no gleznainākajiem
un vienlaikus skarbākajiem airēšanas maratoniem Eiropā.
Vienas dienas laikā uz ekstrēmās Vehandu upes jāpārvar
100 km. www.vohandumaraton.ee
23.4. „II Tehvandi skrējiens kalnos”. Otepē, Valgas apriņķis.
Skrējiens jāveic grūtajās Tehvandi trasēs, kurās pietiks gan
kāpumu, gan kritumu. Lai nokļūtu līdz finišam, dalībniekiem
ir jākāpj vairāk nekā 100 m augstumā pa tīkliem, kas izvietoti
uz Tehvandi tramplīna nogāzēm.
24.-30.4. Studentu pavasara svētki. Tartu.
Tartu studentu pavasara svētki ir festivāls nedēļas garumā,
kas norisinās ik pavasari un kura laikā pilsētas vadību
pārņem studenti. Pavasara svētku laikā var pievienoties
studentu radītā garīguma un vienas no Ziemeļvalstu senāko
universitāšu tradīcijām. www.studentdays.ee
29.4. Viljandi Nakts deju svētki. Viljandi estrāde.
Tautas deju kopu un visu citu dejošanas interesentu sadancošanās pasākums, kur deju soļus apgūt tiek aicināta arī
publika.
30.4. Pārgājienu maratons 2017. Elva, Tartu apriņķis.
Pārgājienu sezonas atklāšana Elvā, kur dalībnieki dienas
gaitā, dodoties pa pārgājiena maršrutu, varēs apbrīnot
reģiona dabu un iepazīties ar uzņēmējiem.

4.-25.5. XXIV setu mežģīņu dienas. Verska, Pelvas apriņķis.
Setu amatniecības tradicionālais pasākums. 4. maijā tiks
atklāta konkursa darbu izstāde „Setu mežģīnēs vērojams
smalkums un skaistums”. Trīs nedēļu garumā norisināsies
dažādas mežģīņu tematikai veltītas darbistabas.
www.kogo.ee
6.-7.5. Labdarības robežtirgus. Valga, Valka. www.valga.ee
7.5. 35. Tartu skriešanas maratons. Otepē-Elva.
Baltijas valstu lielākais apvidus skrējiens katru pavasari pulcē
vairāk nekā 4000 skriešanas interesentu. Dienu iepriekš
Tartu Tehtveres sporta parkā norisināsies pasākumi bērniem.
www.tartumaraton.ee
8.-13.5. Tartu starptautiskais literatūras festivāls „Prima
Vista”. Tartu.
Festivāla ietvaros norisināsies grāmatu gadatirgus, dziedošo
rakstnieku koncerts, tikšanās gan ar igauņu, gan ārzemju
autoriem, izstādes, filmu seansi, skatuves iestudējumi,
diskusijas un konkurss par labāko daiļliteratūras periodikas
debiju „Pirmais solis”. www.kirjandusfestival.tartu.ee
8.-14.5. Karlovas svētki. Tartu.
Svētki par godu Karlovas pilsētas daļai, kultūras programma.
18.-20.5. „Tartu Indiefest”. Tartu.
Pasākums ļaus publikai iepazīt ārzemju alternatīvo mūziku,
kā arī alternatīvo kultūru kopumā. Pa dienu publika tiks
gaidīta uz diskusijām kopā ar interesantiem viesiem. Vakaros
būs tematiska rakstura filmas un koncerti.
www.indiefest.eu
18.-21.5. XI starptautiskais leļļu teātru festivāls „Teātris
čemodānā”. Viljandi.
Papildus leļļu teātra uzvedumiem vienu dienu festivāls
norisināsies arī brīvā dabā – uzvedumi tiks rādīti uz ielām un
būs arī leļļu teātra tirdziņš.
20.5. Muzeju nakts. Visā Igaunijā.
Daudzi muzeji visā Igaunijā interesentiem vērs savas durvis.
www.muuseumioo.ee
20.5. V Jegevas riteņbraukšanas rallijs. Jegeva.
www.jogevarattaralli.ee

1.5. 88. lielais skrējiens apkārt Viljandi ezeram. Viljandi.
Apmēram 12 km gara taka virzās apkārt gleznainajam
Viljandi ezeram. Vērtēšana pēc vecuma grupām. Apkārt
skaistajam ezeram sacensību dienā var doties arī pastaigā ar
nūjām. www.viljandijarvejooks.ee

26.-27.5. „Tour of Estonia 2017”.
„Tour of Estonia” jeb Igaunijas velotūre ir starptautiskas
elitāro braucienu sacensības, kas dalībniekiem ļauj iepazīt
Igaunijas pilsētas un ciemus, skaisto dabu un gleznainos
apvidus caur profesionālo velobraucēju uzvaras braucienu.
„Tour of Estonia 2017” ir iekļauts starptautiskajā riteņbraucēju
savienības UCI sacensību kalendārā. Velobrauciens sāksies
Tallinā un noslēgsies Tartu. www.tartumaraton.ee

4.-6.5. Tartu starptautiskais autordziesmu festivāls
„Maija dziesma”. Tartu.
Festivāls domāts jauneklīgi noskaņotiem cilvēkiem, kas
novērtē savas zemes oriģinālo kultūru un kas vēlas domāt
līdzi un izjust autorus. Ar savu daiļradi dalīsies vairāki desmiti
dziedātāju-dziesmu autoru no Igaunijas un citurienes.
www.mailaul.ee

28.5. 36. Tartu riteņbraukšanas rallijs. Tartu.
Tartu riteņbraukšanas rallijs ir Austrumeiropas lielākais
lielceļu velosporta sacīkšu brauciens. Programma vienlaikus
ietver arī braucienus bērniem, kas ir lielākais bērniem
domātais riteņbraukšanas pasākums pasaulē. Rallijā
piedalās gandrīz 7500 interesentu, no kuriem 3600 ir bērni.
www.tartumaraton.ee

MAIJS

JŪNIJS
3.6. Vasaras sākšanās koncerts Pīrisāres salā. Pīrisāres
pagasts, Tartu apriņķis. Salas vasaras sezona tiek atklāta ar
svinīgu koncertu folkloras noskaņā.
3.-4.6. Igaunijas Aviācijas dienas. Langes ciems, Tartu
apriņķis.
Igaunijas Aviācijas muzeja teritorijā un virs tā esošajā
gaisa telpā norisināsies lielākais aviācijas brīvdabas pasākums Igaunijā. Tiek gaidīti visi aviācijas tematikas interesenti ikvienā vecumā. www.lennundusmuuseum.ee
3.-4.6. Viljandi Hanzas svētki. Viljandi.
Amatniecības gadatirgus, koncerti, priekšnesumi, mākslas
pagalms. Nodarbes gan bērniem, gan pieaugušajiem
Viljandi vecpilsētā un ezera krastā. www.hansa.viljandi.ee
6.-11.6. Valgas-Valkas dvīņu pilsētu festivāls „Skanošā
Livonija”. Valga, Valka.
Festivālā varēs vērot dažādus koncertus, izstādes, sporta
sacensības, piedalīties bērnu pasākumos un gadatirgū.
www.valga.ee
9.6. Baznīcu nakts. Baznīcas visā Igaunijā.
Baznīcu nakts plašākai sabiedrībai piedāvā iespēju ielūkoties
baznīcās, vairāk uzzināt par to kultūras vērtību un iepazīt
kristīgo pasauli caur mūziku, mākslu, tikšanās reizēm un
pieredzi. Tartu un Tartu apriņķa, kā arī Viljandi apriņķa draudzes savās baznīcās uzņems viesus ar bagātīgu programmu.
14.-17.6. Somugru filmu festivāls „FUFF”. Tsīstres ciems,
Veru apriņķis.
Festivāls, kurā tiks rādītas somugru filmas, organizētas
darbistabas un radīta mūzika. www.fuff.ee
16.-18.6. „Seto Folk”. Verska, Pelvas apriņķis.
„Seto Folk” piedāvā mūzikas un dabas mijiedarbības
ietekmē radušos pārdzīvojumus un pulcē dabas draugus un
mūzikas interesentus. Festivāla laikā varēs iegādāties amatniecības izstrādājumus, nogaršot īstu setu ēdienu un mājas
alu, kā arī baudīt setu viesmīlību.
www.setofolk.ee
16.-18.6. Ingrijas somu dziesmu un deju svētki. Tartu.
Deju svētkos varēs vērot lielu ugunskuru, baudīt vakariņas,
nodoties dejām un dziesmām dzīvās mūzikas pavadībā.
Tas ir vakars, uz kuru kopīgi sanāk Igaunijā, Somijā, Krievijā
dzīvojošie vēsturiskās Ingrijas iedzīvotāji un viņu senie
draugi. www.inkeri.ee
17.6 Siera diena Sātsē. Sātses setu muzejs, Pelvas apriņķis.
Tradicionālie siera svētki, kur apmeklētāji var nogaršot sieru
un apgūt siera gatavošanas mākslu. Paralēli arī amatniecības
un lauku labumu gadatirgus.
17.-18.6. Triatlons „Valga-Valka Helen Triathlon”. Valga,
Valka.
Pirmajā dienā norisināsies triatlons hobija līmeņa sportistiem. Otrajā dienā būs pusgarais triatlons, kas vienlaikus ir
arī Igaunijas čempionāts un Latvijas čempionāts.
www.valgatriatlon.ee

17.-23.6. XX Sūre-Jāni mūzikas festivāls. Sūre-Jāni
pagasts, Viljandi apriņķis.
Festivālā skanēs mūzika katrai gaumei. 23.6. plkst. 3.00
Hipassāres purva salā varēs baudīt Saullēkta koncertu.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee
22.-23.06. „Pihajerves Jāņuguns”. Otepē, Valgas apriņķis.
29.6.-1.7. „Retrobest”. Pihajerve, Valgas apriņķis.
Mūzikas festivāls trīs dienu garumā uz skatuves pulcēs
mūziķus retro noskaņās gan no Igaunijas, gan ārzemēm.
30.6.-2.7. Elektroniskā mūzikas festivāls „KÕU”. Kikkaoja
ciems, Veru apriņķis.
30.6.-8.7. Pasaules čempionāts orientēšanās sportā.
Dienvidigaunija.
Par tituliem cīnīsies orientēšanās sporta komandas no
50 valstīm. Līdzjutēji tiek gaidīti no tuvienes un tālienes.
Programmā piecas kategorijas – sprints, sprinta stafete, īsā
distance, klasiskā distance un stafete. www.woc2017.ee

7.-14.7. „NoTaFe”. Viljandi.
Jaunajā deju festivālā apmeklētājus apvieno aktīvā saikne
ķermenim ar garu. Programma ietver dažādas darbistabas
un priekšnesumus, sarunas un diskusijas. www.notafe.ee
7.-30.7. Četru baznīcu Vasaras mūzikas festivāls. Valga,
Valka. www.valga.ee
8.7. Popmūzikas koru svētki. Tartu.
Igaunijas pop/ rokmūzikas, kā arī vieglās mūzikas krātuvju
labākās dziesmas līdz klausītājiem aiznesīs lieliskie kori un
solisti. www.popkooripidu.ee
8.7. Reuges Ūdens svētki un laivu rallijs. Reuges pagasts,
Veru apriņķis.
Jautrs un pārsteigumiem bagāts pasākums ģimenei.
www.paadiralli.ee
9.-14.7. XXXII Viljandi senās mūzikas festivāls. Viljandi.

JŪLIJS

13.7./20.7. „Iloõtak” jeb lēlu koru koncerts. Verska, Pelvas
apriņķis.
Setu Lauku muzeja pagalmā notiks lēlu koru koncerts.
www.setomuuseum.ee

5.-9.7. Veru Tradicionālo deju festivāls. Veru.
Kopš 1995. gada jūlijā Veru apriņķī pulcējas simtiem
dejotāju, muzikantu un dziedātāju gan no Igaunijas, gan
citām zemēm plašajā pasaulē un piedāvā unikālu iespēju
vērot dažādu valstu tautas mākslu. www.vorufolkloor.ee

14.-15.7. „Tartu Rally 2017”. Tartu.
„Tartu Rally” ir autosporta notikums, kurā tiek pārvarēti 10
ātruma posmi Tartu pilsētā un tās tuvējā apkārtnē.
www.tarturally.eu

6.-11.7. Mūzikas festivāls „Stikla pērlīšu spēle”. Tartu Jāņa
baznīca.
Mūzikas festivāla nosaukums „Stikla pērlīšu spēle” („Glasperlenspiel”) aizgūts no Hermaņa Heses romāna ar tādu pašu
nosaukumu, un pasākuma ideja ir mūziku prezentēt caur
neparastu skatupunktu. Festivālā uzstāsies atzīti skatuves
mākslinieki gan no Igaunijas, gan citām valstīm.
www.erpmusic.com/festival-glasperlenspiel

14.-16.7. „Punk`N`Roll Festival 2017”. Tartu.

6.-15.7. II Peipusa ezera festivāls 2017. Peipusa ezers.
Pasākums, kas aptver Peipusa ezera ostas no ezera ziemeļu
daļas līdz dienvidu daļai. Festivālā ezers apmeklētājiem tiks
atklāts daudz neierastākā veidā.
7.-9.7. Mūzikas un kultūras festivāls „Setu Jāņuguns”.
Kere ciems, Pelvas apriņķis.
Tradicionālajā festivālā uz skatuves kāps setu lēlu dziesmu
un deju kopas, popmūzikas un rokmūzikas ansambļi un
lieliskie Aleksandrs Ribaks un Mario Bischins. Pasākumā
dažnedažādas izklaides gan lielajiem, gan mazajiem.
www.setojaanituli.ee
7.-9.7. Tartu Hanzas svētki 2017. Tartu.
Svētkos, kas pulcē lielas tautas masas, Tartu pilsētu pārņem
daudzas smaržas – laikmetu, cepešu un maizes, tējas un
saldumu, augu. Norisināsies Hanzas gadatirgus, varēs
iegriezties Centrālajā dārzā un varēs vērot Hanzas kāzās.
www.hansapaevad.ee
7.-9.7. „Tartu Mill Triathlon”/ „ETU Sprint Triathlon
European Cup”. Tartu.
„Tartu Mill Triathlon”: 1,5 km peldēšanas, 40 km
riteņbraukšanas, 10 km skriešanas. www.tartutriatlon.ee

15.7. Mulgi maratons. Mulgi novads.
42,2 km garā maratona starts tiks padots Latvijas Republikā,
Rūjienas pilsētas centrā.
21,1 km garā pusmaratona starts tiks padots uz LatvijasIgaunijas robežas.
Vienlaikus norisināsies arī 5,5 km garais masu skrējiens
apkārt Karksi sprostezeram, un tas domāts īsāku distanču
cienītājiem.
15.7. Harmoniku svētki „Harmonikas”. Intsikurmu
estrāde, Pelva.
Svētkos kopā un atsevišķi uzstāsies desmitiem pašmāju un
ārzemju harmoniku spēlētāju. www.polvamaa.ee
15.7. Vēpsu Zvejnieku diena. Vēpsu ciems, Pelvas apriņķis.
Vēpsu vēsturiskajā ugunsdzēsēju depo laukumā un ostā
norisināsies gadatirgus, kurā varēs iegādāties svaigas un
kūpinātas zivis, makšķerēšanas piederumus, amatniecības
izstrādājumus un dārza veltes. Paralēli arī sportiskas
sacensības, laivu braucieni pa Lemmijerves ezeru un
Peipusa ezera festivāls Vēpsu ostā.
16.7. Lielā Munameģa skatu torņa dzimšanas diena.
Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
Programmā koncerti un zaļumballe. www.suurmunamagi.ee
21.-22.7. „Peipusa romantika”. Jegevas apriņķis.
Pasākums „Peipusa romantika” ievīs vasarīgo Peipusa ezeru
mūzikas skaņās. Divus vakarus pēc kārtas publikai tiks
piedāvāti divi brīvdabas koncerti Jegevas apriņķī Kasepē
estrādē, Peipusa ezera krastā.

