16.-18.08. „Mütofest”. Jegevas apriņķis
Mītiskais festivāls ir kā ceļojums laikā, kur meistari uzbur pasaku, dziesminieki izdzied senos laikus, gudrie dalās zināšanās, vīri cīnās spēka
turnīros, tirgotāji iepriecina pircējus. mytofest.muinasmaa.ee
15.-18.08. VIII Eko festivāls „Zaļāku Dzīvi”. Pelvas apriņķis
Festivāls, kura mērķis ir popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu. Pasākuma laikā arī dažādi semināri, pārgājieni, talkas un darbnīcas.
www.ecofest.ee

SEPTEMBRIS-OKTOBRIS
Modernās mākslas festivāls „ART IST KUKU NU UT“. Tartu
Festivāla ietvaros apmeklētājiem lieliska iespēja iepazīties ar pasaules
galotnēm un starptautiskās mākslas arēnas kuratoriem, kā arī aplūkot
izstādes. www.artistkukunuut.org

OKTOBRIS

16.-17.08. VIII Emajegi festivāls. Tartu
Par godu Emajegi upei reizi gadā tiek rīkots festivāls, lai pulcinātu cilvēkus
uz jautrām izklaidēm un nolūkotos uz slaveno kuģīšu parādi.
www.tartu.ee/emajoefestival/

05.10. 2. Tartu Pilsētas maratons. Tartu
Visa 42,2km garā maratona distance tiek noskrieta vienā aplī, bet katrs distances kilometrs ir unikāls un piedāvā interesantus piedzīvojumus.
www.tartumaraton.ee

16.-17.08. Starptautiskais Militārās vēstures festivāls. Valga
Jau par tradīciju kļuvis festivāls, kurā ir gan militārais gadatirgus, spēka struktūru uzstāšanās, karavīru maršs, gan paraugkaujas un koncerti.
www.isamaalinemuuseum.ee

07.-13.10. Setu kultūras nedēļa. Setomā
Ja šajā nedēļā esat nokļuvis līdz Setu zemei, tad visticamāk nokļūsiet arī
līdz kādai interesantai lekcijai, koncertam vai amatnieku darbnīcai.
www.setomaa.ee

17.08. Kalevipoega skrituļošanas maratons. Mustvē
Maratons ir kā sestā kārta Igaunijas skrituļslidošanas un skrituļslēpošanas
sērijai „EMT Rullituur 2013”. www.visitjogeva.com

10.-13.10. Tartu Senās mūzikas festivāls „ORIENT ET OCCIDENT”. Tartu
Festivālā pamatos uzsvars tiek likts uz Eiropas viduslaiku mūziku, tomēr no
pašiem pirmsākumiem pasākums ir bijis saistīts arī ar orientālām kultūrām.
www.festivals.ee

24.08. VI Ķiploku festivāls. Jegeva
Festivālā tiek piedāvāti dažnedažādi ķiploku izstrādājumi, igauņu amatnieku darbi un vietējās virtuves labākie paraugi. Notiks sacensības.
www.meelejahutaja.ee
24.08. Lībnitsas Zivju un sīpolu gadatirgus. Lībnitsa
Setu zemes vasaras labumi – zivis un dārzeņi, sīpolu un ķiploku vainagi.
Ikviens var sev iegādāties arī tradicionālos rokdarbus, kā arī iesaistīties
pārtikas un fotokonkursos. www.polvamaa.ee
25.08. SEB 7. Tartu Skrituļslidošanas maratons. Tartu
Maratons ir Skandināvijas un Baltijas valstu lielākais skrituļslidošanas
pasākums, kura distances ir 48 un 19 km garas, tādējādi ir pa spēkam
ikvienam. www.tartumaraton.ee
31.08. Kallastes Zivju un sīpolu gadatirgus. Kallaste
Tradicionālais gadatirgus aptver visu Kallastes pilsētu. Pārdošanā ir paši
svaigākie zivju izstrādājumi un vislabākie vietējo amatnieku darinājumi.
Arī izklaides ikvienam pa prātam! www.kallaste.ee

SEPTEMBRIS
02.-08.09. Igaunijas Teātru festivāls “Drāma 2013”. Tartu
Papildus kuratoru sastādītajai teātru pamatprogrammai, paralēli tiek
piedāvāti arī bērnu uzvedumi, dejas, diskusijas, vizuālās mākslas izstādes
utt. www.festival.ee

11.-12.10. Tautas mūzikas ražas svētki. Viljandi
Dziesmu mucām vākus nost, deju apcirkņiem balstus nost – rudentiņš lai
vasaras cienīgs! www.folk.ee
14.10. -20.10. Tartu studentu rudens dienas. Tartu
Festivāla daudzveidīgajā programmā jūtams jauneklīgais studentu gars.
Tradicionālie pasākumi ir „Studentu grupa”, „Studentu filma” un „Rudens
aerobika”. www.studentdays.ee

NOVEMBRIS
31.10.-02.11. „IDeeJazz”. Tartu
„IDeeJazz” laikā Tartu pulcina igauņu džeza un ritma mūzikas sfēras
spilgtākos māksliniekus un izpildītājus, kā arī Tartu talantīgos jauniešus.
www.ideejazz.ee
11.-27.11. XVII Tallinas Tumšo nakšu filmu festivāls. Visā Igaunijā
28.11.-01.12. Valgas Tumšo nakšu filmu festivāls „Valga PÖFF 2013”. Valga
Festivāla laikā Igaunijas publika tiek iepazīstināta ar pasaules kinomākslu,
piedāvājot labākās kinofilmas katrai gaumei un visām vecuma grupām.
www.poff.ee

DECEMBRIS

15.09. SEB 16. Tartu Velomaratons. Tartu
Trešais pasaules mēroga velokrosa maratons ar 89 un 40 km distancēm
sacensību dalībniekiem liek pārvarēt gan grūti izbraucamos grants un
smilts ceļus, gan vienmuļos asfalta segumus. www.tartumaraton.ee

01.-24.12. Ziemassvētku pilsēta Tartu. Tartu
Esot Tartu Ziemassvētku laikā, ikvienā tiek uzburta pasaka – ar maģisko
gaisotni pilsētā, ar svinīgiem mirkļiem omulīgās koncertzālēs, ar svētku
programmām baznīcās. www.joululinn.tartu.ee

21.09. XVI Lielā Paunveres izstāde un gadatirgus. Palamuse
Gadatirgū pieejams it viss, sākot ar pārtiku un augiem, beidzot ar rokdarbiem un apģērbu. Uz skatuves kultūras programma, bet bērniem dažādas aktivitātes. Apmeklētājiem atvērts arī Palamuses muzejs un baznīca.
www.palamuse.ee

21.12. Ziemas galvaspilsētas Otepes atklāšanas svinības. Otepe
Otepe ir Igaunijas Ziemas galvaspilsēta, tādēļ arī šeit norisinās viss, kas ar
ziemu un ziemas sportu saistīts. Skatītājiem tiek piedāvāti dažādi koncerti,
ziemas gadatirgus, bērnu pasākumi un citas interesantas aktivitātes.
www.otepaa.ee

22.-29.09. Zinātnieku nakts festivāls 2013. Tartu
Lieliska iespēja ielūkoties dažādās slepenajās laboratorijās un augsto
tehnoloģiju uzņēmumos. Pilsētas ainavisko vidi izrotās zinātņu kupoli,
izstādes, teātra uzvedumi un darbnīcas. www.ahhaa.ee

31.12. Tautas mūzikas sētā Gadu mijas balle. Viljandi
Burvīga gadu mijas balle iecienītajā Viljandi Tautas mūzikas sētā, kas cēli
izvietojusies senatnīgā pilskalna pakājē. www.folk.ee

28.09. Hānja 100. Veru apriņķis
Ja pirmie 10-20 dalībnieki sacenšas par labākajām pozīcijām un slavas
pjedestālu, tad pārējiem atliek cīņa pašiem ar sevi, lai pārvarētu grūto
maršrutu un nokļūtu līdz finišam. www.haanja100.ee

31.12. „New Year’s Eve at Suur Munamägi”. Hānja
Vienreizēja iespēja piedzīvot vecā gada aizvadīšanas un jaunā gada
sagaidīšanas mirkli Munameģa skatu torņa pakājē ar mūziku, dejām un
salūtu, lūkošanos naksnīgās Igaunijas debesu jumī no augstā skatu torņa.
www.haanja.eu

Dienvidigaunijas pasākumu
kalendārs 2013. gadam
FEBRUĀRIS
16.02. Zvejas sacensības „Zelta zivtiņa”. Viljandi ezers
Lielākās Baltijas valstu tradicionālās zvejas sacensības, kurās pamatuzdevums ir marķētu asaru noķeršana. Tomēr pasākums nav saistīts tikai ar
makšķerēšanu, aktivitāšu pietiks visai ģimenei. www.kuldkala.ee
17.02. 42. Tartu maratons. Otepe
Tartu maratons ir lielākais slēpošanas maratons Austrumeiropā. Sacensību trase ietver vienas no skaistākajām Dienvidigaunijas ainavām, distanču
garums 63 un 31km. Tartu maratons iekļauts starptautiskā garo distanču
slēpojumu Worldloppet sērijā. www.tartumaraton.ee
23.02. „Karakatitsa 2013”. Kallaste
Jautrā ziemas festivālā var apskatīt pašizgatavotus ezera spēkratus un iepazīties ar makšķernieku zvejas trikiem. Pasākumā vienlaikus restaurēto
somu ragavu izsole, ziemas gadatirgus, koncertprogramma un sacensības!
www.kallaste.ee
15.-23.02. Leigo Ledus mūzikas festivāls. Otepe
Ziemas galvaspilsētas festivāla programmā iekļautas izklaides visām vecuma grupām. Koncertzāles un dekorācijas ir izbūvētas no ledus, bet koncertu starpbrīžos uguns un ledus rituāli. www.leigo.ee
23.02. „Haanja Suusa100”. Hānja
Igaunijas garākā slēpošanas maratona 100 kilometri jānobrauc Hānjas
5 km garajās slēpošanas trasēs ar daudzajiem pacēlumiem. Kopumā
jāpieveic 20 apļi. www.haanja100.ee

MARTS
09.03. 41. Hānjas maratons. Hānja
Izmēģināt spēkus slēpošoanas trasē un izpriecāties izklaidējošos sporta
svētkos – to vienlaikus piedāvā jautrais Hānjas masu sporta pasākums,
kurš iekļauts Igaunijas garo distanču slēpošanas Estoloppet sērijā.
www.haanjamaraton.ee
10.03. Kekkoses 19. slēpojums. Kēriku
Par ziemas tradīciju kļuvušās slēpošanas sacensības klasiskajā stilā norisinās 14 km garajā Kekkoses slēpošanas trasē, kura savu nosaukumu
ieguvusi pēc kādreizējā Somijas prezidenta Kekkonena vizītes. Kā atgādinājums tam kalpo ne vien slēpošanas taka, bet arī ievērojamā „Kekkose” pirts. www.kaariku.com
16.03. Tartu „Krievu balle”. Tartu
Pasākumā tiek turpinātas pagājušā gadsimta krievu aristokrātijas balles
tradīcijas. www.concert.ee
18.-24.03. X Vizuālās kultūras festivāls “Pasaules filma”. Tartu
Festivālā tiek izrādītas antropoloģiska un etnogrāfiska rakstura dokumentālās filmas no visas pasaules. www.worldfilm.ee

APRĪLIS
13.-14.04. Orientēšanās sacensības “Peko pavasaris”. Verska
Tradicionālais pasākums veselīga dzīvesveida cienītājiem sniedz lieliskas
iespējas apvienot sporta un kultūras intereses savdabīgā orientēšanās
spēlē. www.peko.ee
20.04. VIII Vehandu maratons. Veru, Vehandu upe
Airējot pa upi, maratonā iespējams apvienot sportiskās aktivitātes un
lielisko ainavu baudīšanu. Kopumā jānobrauc 100 kilometri, kuros
jāpiedzīvo arī ekstrēmi izaicinājumi. www.vohandumaraton.ee
26.-27.04. Igauņu tautas mūzikas apdaru festivāls “Moisekatsi Elohelü”. Mooste
Festivāla galvenā tēma saistīta ar Igaunijas nacionālo minoritāšu kultūru
un dažādu nacionālo grupu integrāciju Igaunijas tautas mūzikas attīstībā.
www.folkfest.polvamaa.ee
29.04.- 05.05. Tartu studentu pavasara dienas. Tartu
Nedēļas garumā simtiem dažādu pasākumu piedāvā izklaides, kultūras un
sporta iespējas. Spilgtākie notikumi – Nakts dziesmu svētki, laivu rallijs un
grandiozā Valpurģu nakts. www.studentdays.ee

07.-09.06. Viljandi Hanzas dienas. Viljandi
Hanzas pilsēta Viljandi šajās dienās ietērpj sevi viduslaiku stilā, apmeklētājiem piedāvājot grandiozu gadatirgu, koncertus, radošās darbnīcas un
sporta aktivitātes. hansa.viljandi.ee
08.06. Vertsjerves V Zivju un amatniecības gadatirgus. Vertsjerves
ezers
Šajā dienā iespējams nogaršot Vertsjerves ezera zivis dažnedažādos veidos, paralēli tuvāk aplūkot un iegādāties amatnieku meistardarbus, kā arī
doties braucienā pa ezeru ar zvejas burinieku „Paula“. www.vortsjarv.ee
15.-16.06. XIX Zemnieku gadatirgus. Vastselīna
Zemnieku gadatirgus Vastselīnas ciemā apmeklētājiem piedāvā gan izklaides un atrakcijas, gan izbaudīt tirgošanās prieku un daudzveidīgo
kultūras programmu. www.vastseliina.ee
17.-23.06. Sūre-Jāni Mūzikas festivāls. Sūre-Jāni
Koncerti no agra rīta līdz vēlai naktij, bet festivāla pērle ik gadus 23. jūnijā
plkst. 03.00 ir saullēkta koncerts Hipassārē.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee

mas un dejas, kuras izdziedās un izdejos populāri mākslinieki. Papildus
teatralizētam uzvedumam varēs iepazīt setu kultūru un daiļamatniecību.
www.ostrovafestivalid.ee
19.-20.07. „Rally Estonia 2013”. Valgas apriņķis
Baltijas valstu lielākais autosporta pasākums, kurā dalībnieki sabrauc no
visas pasaules. Tie solās būt ugunīgi cīniņi visās mašīnu kategorijās, sākot
ar „Historic” automašīnām līdz moderniem rallija klases spēkratiem.
www.rallyestonia.ee
25.-28.07. XXI Viljandi Tautas mūzikas festivāls. Viljandi
Šā gada festivāls apvienos mūziku un deju – ar aizraujošiem viesmāksliniekiem, igauņu tautas mūzikas kolektīviem, Zaļo skatuvi iesācējiem,
rokdarbu sētu, radošajām darbnīcām u.c. www.folk.ee

AUGUSTS
01.-03.08. „Rock Ramp”. Viljandi
Rokfestivāls, kurā uzstājas dažādas Igaunijas rokmūzikas grupas.
www.rockramp.ee

24.06. Pļaušanas sacensības. Hānja
Sacensībās var piedalīties gan vīri, gan sievas. Dalībniekiem izlozes kārtībā
tiek piešķirts savs zemes gabals, kurš ar rokas izkapti jānopļauj.
www.visitvoru.ee

01.-04.08. Starptautiskais pūšamo instrumentu festivāls “Zeme rīb”. Tartu
Festivālā uzstāsies pūtēju orķestri, ansambļi un solisti no Igaunijas un
citām zemēm. www.potartu.ee

01.05. 84. Lielais skrējiens apkārt Viljandi ezeram. Viljandi
Sacensību dalībniekiem jādodas skrējienā apkārt ezeram sevis izraudzītajā
distancē. Lieliski pavadīta pavasara diena sportiskā garā.
www.viljandimaa.ee/jarvejooks

29.06. Popkoru svētki 2013. Tartu
Koris ar 7000 dziedātājiem, Igaunijas populārie solisti un „Estonian Dream
Big Band” apvienojas kopīgā muzicēšanā. www.popkooripidu.ee

01.-04.08. „III Haanimaa Suidsusanna nädäläl”. Veru apriņķis
Dūmu pirts nedēļa solās būt aizraujoša ar savām darbistabām, pirts
rituāliem gan praksē gan teorijā kā daļai no tautas kultūras mantojuma.
www.haanja.eu/sann

11.05. Lielais Labdarības robežtirgus. Valga, Valka
Tradicionālais gadatirgus pierobežā ar bagātīgu kultūras programmu,
neskaitāmiem tirgotājiem, dažnedažādām atrakcijām bērniem un pieaugušajiem, populāro labdarības loteriju un citām aktivitātēm piesaista interesentus jau vienpadsmito gadu. www.turism.valgamaa.ee, www.valka.lv

JŪLIJS

MAIJS

12.05. SEB 31. Tartu Skriešanas maratons. Tartu
SEB Tartu Skriešanas maratons ir Baltijas lielākais krosa maratons, kura distances ietver brīnišķīgo Dienvidigaunijas dabu. Iespējams izvēlēties starp
23 un 10 km distancēm, bet var veikt arī abas distances, nūjojot.
www.tartumaraton.ee

06.07. Peltsamā pilsētas un pils diena “Pilsēta lai ārā nāk”. Peltsamā
Pasākuma ietvaros pils pagalmā norisinās amatniecības gadatirgus,
kultūras programma, pils skrējiens, bet pilsētā tiks atklātas dārza un parka
kafejnīcas. www.kultuurikeskus.eu
06.07. Pasta ceļa līksmība. Pelvas apriņķis
Pasta ceļš ir vēsturisks ceļa posms no Tartu uz Veru. Tajā atraktīvākais pieturas punkts ir Igaunijas lielceļu muzejs, kurā svētku dienā atvērtas rotaļu
istabas un radošās darbnīcas. muuseum.mnt.ee

15.-18.05. Festivāls „REGIÖÖ”. Tartu
Starptautiskais arhaiskās daiļrades festivāls Tartu sirdī, Antoniusa pagalmā,
Leļļu un teātra muzejā, Radošās industrijas centrā un Tartu Jāņa baznīcā.
www.tartu.ee/regioo

06.07. Reuges ūdens svētki un laivu rallijs. Reuge
Par dienas magnētu kalpo divvietīgo gumijas laivu rallijs Reuges piecos
ezeros, kurš ir gana uzjautrinošs gan sacensību dalībniekiem, gan skatītājiem. www.paadiralli.ee

18.05. Igaunijas muzeju nakts “Naktī ir cilvēki”. Visā Igaunijā
Starptautiskās muzeju nakts ietvaros durvis bezmaksas apmeklējumiem
no plkst. 18-23 vērs simtiem muzeju visā Igaunijas teritorijā.
www.oo.muuseum.ee

10.-14.07. Viljandi XXVIII Senās mūzikas festivāls. Viljandi
Šis ir Igaunijas vecākais senās mūzikas festivāls. Pirmatnīgās pilsētas
skaistums un gadsimtu mūzika uzbur patiešām vienreizēju atmosfēru.
www.festivals.ee

JŪNIJS
01.06. Veru valodas dziesmu un tautas svētki „Uma Pido”. Veru
Svētku galvenie pasākumi ir amatnieku darbu gadatirgus, kultūras programma, seno igauņu tautasdziesmu dziedāšana, ielu teātris un vakarā
Kubijas estrādē lielais koncertuzvedums ar 1800 dziedātājiem.
www.umapido.ee
02.06. SEB 32. Tartu velorallijs. Tartu
Austrumeiropas lielākās ielu velosacensības. Rallija maršruts aptver Dienvidigaunijas ceļus 137 un 74 km garumā un sacensības iekļautas grandiozā pasākuma „Estonian Cycling Weekend” nedēļas nogales programmā.
www.tartumaraton.ee
06.-09.06. Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas festivāls. Valga
Dvīņu pilsētas dzimšanas dienas ietvaros zem saukļa „Skanošā Livonija”
dažnedažādi pasākumi norisinās it visur Valgā un Valkā.
www.valgalv.ee, www.valka.lv

11.-15.07. XIX Veru Folkloras festivāls. Veru
Festivālu raksturo tādi atslēgvārdi kā: krāsaini koncerti, harmoniku spēlēšana uz sacensību, radošās darbnīcas, ielu dejas, naksnīgie dziedājumi pludmalē, jauniešu skatuve, mākslas un amatniecības gadatirgus, zaļumballes!
www.vorufolkloor.ee
19.-21.07. Tartu Hazas dienas. Tartu
Šajās dienās Tartu pilsētas centrs dzīvos zem nosaukumiem: Lauku pilsēta, Zinātņu pilsēta, Dzelzs pilsēta, Mākslas pilsēta un Bērnu pilsēta. Sporta
cienītājiem triatlons. www.hansapaevad.ee
18.-23.07. Festivāls „Stikla pērļu spēle 2013”. Tartu
Festivālā tiek meklētas sakarības starp mūziku un citām kultūras sfērām,
aplūkojot robežas starp dažādiem stiliem. Katrā festivālā klausītājiem gana
eksotiski šķituši arī koncertu praksē neierasti mūzikas instrumenti.
www.klaasparlimang.com
19.-20.07. Ostrova festivāls. Ostrova
Publikai tiek piedāvātas cauri gadsimtiem tapušās Setu zemes dzies-

01.-04.08. XXII „Jõgevatreff”. Jegeva, Kuremā
Motociklistu salidojums kopš 1992. gada – ar motociklu parādi, dažādu
grupu un dīdžeju uzstāšanos, sacensībām, ekskursijām, pludmales nometni, laivu braucieniem ezerā. www.jogevamc.ee
02.-03.08. „Leigo Ezera mūzika”. Valgas apriņķis
„Leigo” ir unikāls festivāls visā Eiropā. Brīnumainā dabas ainava un augstvērtīgā mūzika saviļņo ikvienu līdz sirds dziļumiem. www.leigo.ee
02.-04.08. „Tristar Estonia111”. Otepe
Sākotnēji Pihajerves ezerā dalībniekiem jānopeld 1 km distance, pēc tam
jāpārvar 100 km garā velotrase cauri Dienvidigaunijas paugurainajam
apvidum, noslēdzot sacensības ar skrējienu pa Pihajerves pludmales
10 km garo joslu. star-events.cc
03.08. Setu Ķēniņvalsts. Luhamā
Setu Ķēniņvalsts visā savā krāšņumā: meistara un jauna ķēniņa sekotāja
vēlēšanas, dziedātāju un dancotāju sacensības, setu tradicionālā virtuve
un rokdarbi, setu karaspēks, vakarā kirmaski jeb setu balle.
www.setomaa.ee
03.08. IX Kalevipoega Zivju un ūdens festivāls. Kasepee pagasts
Festivāla atslēgvārdi: zvejniecība un augkopība. Peipusa ezera piekrastē
pasākuma laikā varēs tuvāk iepazīt vecticībnieku kultūru un tradīcijas,
izgaršot izslavinātās zivis un dārzeņus. www.kasepaa.ee
05.-10.08. IIX Tartu mīlestības filmu festivāls „TARTuff”. Tartu
Programmā gan jaunas mākslas filmas, gan klasikas darbi un aktuālas
dokumentālās filmas. Papildus tām radošās darbnīcas, koncerti, literārās
stundas. Pasākuma nagla – unikāla kinozāle 1600 vietām ar milzīgu
ekrānu 20 metru lielumā. www.tartuff.ee
10.08. „Tõrva loits „TULD JA TÕRVA”. Tirva
„Uguns un darva” – tā Tirvā labākie Igaunijas mākslinieki apvienos mūziku
un teātri, bungas un uguni. www.torva.ee
09.-11.08. „Nissan Klaperjaht 2013”. Valga
Off-road sacīkšu neizbraucamais un dubļainais ceļš ir nopietns izaicinājums četrriteņu spēkratiem. www.klaperjaht.ee
10.-11.08. Hauka gadatirgus. Antsla
Grandiozākais Igaunijas gadatirgus ar visdziļākajām tradīciju saknēm.
www.antslatu.ee

