18.-19.07. Ostrova festivāls 2014. Ostrova, Veru apriņķis.
Publikai tiek piedāvātas cauri gadsimtiem tapušās Setu zemes
dziesmas un dejas, kuras izdziedās un izdejos populāri mākslinieki.
Papildus teatralizētam uzvedumam varēs iepazīt setu kultūru un
daiļamatniecību. www.ostrovafestivalid.ee
18.-19.07. Peipusa romantika. Kasepē, Jegevas apriņķis.
Brīvdabas koncerti Kasepē estrādē Peipusa ezera krastā ar dažādu
iemīļotu Igaunijas skatuves mākslinieku uzstāšanos.
www.parimvalik.ee
18.-20.07. Abjas Vasaras dienas 2014 / V Mulgi zemes galvaspilsētas akordeonu festivāls. Abja-Paluoja, Viljandi apriņķis.
www.abjakultuurimaja.ee
18.-20.07. Mulgi kultūras festivāls “Nava Lava”. Viljandi apriņķis.
www.kultuurikeskus.karksi.ee
19.07. Vēpsu zvejnieku diena. Vēpsu, Pelvas apriņķis.
Gadatirgus, kultūras programma, sacensības, radošās darbnīcas,
izstāde, laivu braucieni Lemmijerves ezerā. www.rapina.ee
24.-27.07. Viljandi Tautas mūzikas festivāls. Viljandi.
Viesmākslinieki, labākie igauņu tautas mūzikas kolektīvi, Zaļā
skatuve, amatniecības sēta, radošās skatuves ir vien neliela daļa no
visām pasākuma aktivitātēm. www.folk.ee
26.07. Moostes Linu tirgus. Mooste, Pelvas apriņķis.
www.moostemois.ee
27.07. Ceļu muzeja dzimšanas diena un ceļu satiksmes
tematikai veltītā ģimenes diena. Pelvas apriņķis.
muuseum.mnt.ee
31.07.-02.08. „Rock Ramp” 2014. Viljandi.
Lielākais Igaunijas rokfestivāls. www.rockramp.ee
31.07.-03.08. XXIII „Jõgevatreff”. Jegevas apriņķis.
Igaunijas lielākais motociklistu salidojums. www.jogevamc.ee
AUGUSTS
01.-02.08. Intsikurmu mūzikas festivāls. Pelvas apriņķis.
Videoinstalācijas, starptautiski mākslinieki un mūzika ar dziļu domu.
www.kurmu.com
01.-03.08. „Trismile Triatlon”. Otepe.
www.trismile.ee
01.-03.08. Alatskivi muižas dienas. Alatskivi, Tartu apriņķis.
www.alatskiviloss.ee
02.08. XXI Setu ķēņinvalsts. Mikitamē, Pelvas apriņķis.
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.visitsetomaa.ee
04.-09.08. 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
06.-09.08. Tervas Uguns dienas. Terva, Valgas apriņķis.
Kultūras nedēļā vienkopus iekļaujas dabas festivāls „Mežiem dzīvot“,
Tervas pilsētas dienas un „Tõrva Loits” – vasaras lielākais uguns, ūdens
un mūzikas brīvdabas uzvedums. www.torva.ee
07.-10.08. Tartu mūzikas nedēļa. Tartu.

07.-10.08. Hānjas dūmu pirts nedēļa 2014. Veru apriņķis.
Hānjas apkaimē vēl šobaltdien tiek uzturēta dūmu pirts tradīcija.
Pirts dienā pirtniekiem jāiesaistās visās nodarbēs, kuras jāizpilda
vienā pasākuma dienā. www.haanja.eu/sann
08.- 09.08. „Leigo ezera mūzika”. Valgas apriņķis.
„Leigo” ir unikāls festivāls visā Eiropā, kur brīnumainās dabas un
augstvērtīgās mūzikas apvienība uzbur neaizmirstamus emocionālus pārdzīvojumus uz ilgu laiku. www.leigo.ee
08.-10.08. „Klaperjaht”. Jānikese, Valgas apriņķis.
Off-road sacensības ir liels izaicinājums četrriteņu spēkratiem.
www.klaperjaht.ee
09.08. Seno laiku diena. Vana-Vastselīna, Veru apriņķis.
Visas dienas garumā iespējams vērot, kā ļaudis dzīvoja sensenos
laikos un praktiski iesaistīties dažādās senatnīgās darbnīcās.
www.vastseliina.ee/linnus
09.08. X Kalevipoega Zivju un ūdens festivāls. Kasepē, Jegevas
apriņķis.
Iespēja tuvāk iepazīt vecticībnieku kultūru un tradīcijas, bet gadatirgū
tirgošanās ar labākajiem vietējiem lauksaimniecības ražojumiem.
www.laadale.ee/kalevikala
15.08. Koncerts upes ielokā. Valga.
Brīvdabas koncerts plūstoša ūdens un maģiska apgaismojuma fonā
uz Pedeles upes pussalas. www.valga.ee
15.-16.08. XI Emajegi festivāls. Tartu.
www.tartu.ee/emajoefestival
15.-17.08. Eko festivāls „Zaļāku dzīvi”. Pelvas apriņķis.
www.ecofest.ee
15.-17.08. VI 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
16.08. X Pasā volejbols. Obinitsa, Veru apriņķis.
Pasā svētku ietvaros norisināsies arī tradicionālās volejbola sacensības Obinitsā. www.visitsetomaa.ee
16.08. Setu Ciema josta. Setu zemes dažādās vietās.
Tā ir kafejnīcu diena Setu zemē. Pasākums ir īpašs ar to, ka ģimenes
kafejnīcas ir atvērtas teju ikvienā lauku sētā visos Setu ciematos un
galdā tiek likti visi nacionālie ēdieni. www.visitsetomaa.ee
20.-23.08. Veru pilsētas 230. dzimšanas dienas svinības. Veru.
Uz ielām, kultūras namā un Tamulas ezera promenādē notiek dažādi
koncerti un izstādes. www.voru.ee
21.-24.08. „Mütofest 2014”. Jegevas apriņķis.
Mītiskais festivāls ir kā ceļojums laikā, kur meistari uzbur pasaku,
dsies-minieki, izdzied senos laikus, gudrie dalās zināšanās, vīri cīnās
spēka turnīros, tirgotāji iepriecina pircējus.
www.mytofest.muinasmaa.ee
23.-24.08. Lībnitsas Zivju un sīpolu gadatirgus. Lībnitsa, Pelvas
apriņķis.
www.polvamaa.ee
24.08. SEB 8. Tartu skrituļslidošanas maratons. Tartu.
Skandināvijas un Baltijas valstu lielākās skrituļslidošanas sacensības.
www.tartumaraton.ee
29.08. Uguns nakts. Vastselīna, Veru apriņķis.
Koncertu vakars, kas sagādā lieliskus muzikālus mirkļus uguns ieskautajās pilsdrupās. www.vastseliina.ee/linnus

30.08. Seno uguņu nakts. Pedeles upes ielokā, Valgas apriņķis.
www.valgakultuurikeskus.ee
30.08. Kallastes Zivju un sīpolu gadatirgus. Kallaste. Tartu
apriņķis.
www.sibulatee.ee
SEPTEMBRIS

13.-19.10. Tartu rudens dienas 2014. Tartu.
Festivāla daudzveidīgā programma izstaro studentu jauneklīgo
garu un arī citiem pasākuma dalībniekiem ļauj atpūtināt garu.
www.studentdays.ee
14.-18.10. Viljandi ģitāristu festivāls. Viljandi.
Starptautiskajā festivālā uz skatuves stāsies 21 ģitārists kopumā no
6 valstīm. www.viljandiguitar.ee

04.09.-26.10. Modernās mākslas festivāls „ART IST KUKU NU UT“.
Tartu.
Festivāla ietvaros apmeklētājiem lieliska iespēja iepazīties ar mākslas
pasaules galotnēm un starptautiskās mākslas arēnas kuratoriem, kā
arī aplūkot mākslas izstādes. www.artistkukunuut.org

28.10. Lindoras gadatirgus. Lindora, Veru apriņķis.
www.vastseliina.ee/linnus

20.09. XVII Lielā Paunveres izstāde un gadatirgus. Palamuse,
Jegevas apriņķis.
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

NOVEMBRIS

21.09. SEB 17. Tartu velomaratons. Tartu.
Pasaules mērogā trešais lielākais apvidus maratons, kurš pulcē ap
7500 riteņbraucēju. www.tartumaraton.ee
26.09. Zinātņu nakts festivāls 2014. Tartu.
Igaunijas lielākais uz zinātni vērsts pasākums, kura mērķis ir plašāk
parādīt, ar ko tieši nodarbojas zinātnieki un iepazīstināt ar jaunākajiem atklājumiem. Interesentus gaida aizraujošas zinātniskās kafejnīcas, darbnīcas, noslēpumainas laboratorijas u.tml. Festivāla galvenais notikums 26. septembrī – Eiropas Zinātnieku nakts, kuras ietvaros
norisināsies vairāk nekā 300 izklaidējošu un zinātnisku pasākumu visā
Igaunijā. www.ahhaa.ee
OKTOBRIS
03.10.2014.-31.03.2015. Izstāde „Ahhaa, dinozauri!“. Tartu.
AHHAA zinātņu centrā apmeklētājiem pavērsies vienreizēja iespēja
pagriezt laika ratu par vairākiem simtiem miljoniem gadiem un sastapt
dinozaurus oriģinālā izmērā. www.ahhaa.ee
04.10. Alus kultūras festivāls “Oktoobrifest”. Mooste, Pelvas
apriņķis.
www.moostemois.ee

31.10.-02.11. „IDeeJazz”. Tartu.
Igaunijas džeza un ritma mūzikas svētki. www.ideejazz.tartujazzclub.ee

01.-30.11. 24. Valgas mākslas mēnesis. Valga.
Interesantas izstādes, radošās darbnīcas un daudz citu interesentu
notikumu. www.valga.ee
15.11.-30.11. Tumšo nakšu filmu festivāls „PÖFF”. Visā Igaunijā.
Festivāls, kas publiku iepazīstina ar labāko pasaules kino. „PÖFF”
piedāvā pamatprogrammu un trīs apakšfestivālus. www.poff.ee
28.11.-12.12. Ziemassvētku džezs. Tartu.
www.jazzkaar.ee
30.11.-24.12. Ziemassvētku pilsēta. Tartu.
Atrodoties Tartu Ziemassvētku laikā, ikvienā tiek uzburta pasaka –
ar maģisko gaisotni pilsētā, ar svinīgiem mirkļiem omulīgās koncertzālēs, ar svētku programmām baznīcās.
www.joululinn.tartu.ee
DECEMBRIS
06.12. Alatskivi pils Ziemassvētku tirdziņš. Alatskivi, Tartu
apriņķis.
www.alatskiviloss.ee
13.12. Breika deju sacensības „Battle of EST“. Tartu.
www.boe.ee
21.12. Ziemas galvaspilsētas Otepes atklāšanas svinības.
Otepe.
www.otepaa.eu

04.10. 3. Tartu pilsētas maratons. Tartu.
Visa 42 km garā maratona distance atrodas Tartu pilsētā.
www.tartumaraton.ee

25.12. 20 Igaunijas augstāko kalnu virsotņu iekarošana. Hānja,
Veru apriņķis.
Dabas pārgājiens apmēram 7-10 stundu garumā. Pasākums bez
maksas un ir pa spēkam ikvienam. www.ekstreempark.ee/20-mage

04.10. Livonijas Miķeļdienas gadatirgus. Valga.
www.valga.ee

30.12. Teātra „Vanemuine” gadumijas balle. Tartu.
www.vanemuine.ee

04.-05.10. Starptautiskais autordziesmu festivāls “LEHESAJU
MUUSIKA” 2014. Tartu.
Tas ir viens no krievu kultūras centrālajiem pasākumiem Tartu, kuru
šogad solījuši apmeklēt arī pavisam tāli viesi no dažnedažādiem
nostūriem. www.mellnovfest.ee

31.12. Vecgada vakars Lielā Munameģa kalnā. Hānja.
www.haanja.ee

09.-12.10. Tartu senās
OCCIDENT”. Tartu.
www.festivitas.ee

mūzikas

festivāls „ORIENT

ET

10.-11.10. Tautas mūzikas svētki. Viljandi.
Festivāls rudens pilnbriedā, kura ietvaros divas dienas un naktis
varēs baudīt tautas mūzikas mākslu un citus neaizmirstamus
mirkļus. www.folk.ee

DIENVIDIGAUNIJAS PASĀKUMU
KALENDĀRS 2014. GADAM
FEBRUĀRIS
15.02. Makšķerēšanas „Zelta zivtiņa” 2014. Viljandi.
Baltijas valstu lielākās tradicionālās makšķerēšanas sacensības, kurās
galvenais uzdevums ir noķert marķētas zivis. www.kuldkala.ee
16.02. 43. Tartu maratons. Otepe.
Tartu maratons ir viens no nozīmīgākajiem Austrumeiropas sporta
notikumiem. Maratona trase ir arī viena no skaistākajām un interesantākajām visā pasaulē, kura šī pasākuma ietvaros ik gadus sapulcē
gandrīz 10 000 dalībnieku. Pieaugušajiem iespējams izvēlēties starp
63 un 31 km garajām distancēm, bet jaunākie slēpotāji iecienījuši
bērnu trases. Tartu maratons iekļauts starptautiskā garo distanču
slēpojumu Worldloppet sērijā. www.tartumaraton.ee
22.02. Daiļās mākslas glabātāja. Tartu.
Starptautiskais baleta skolu koncerts, vienlaikus arī austrumu deju
skolas 20. gadadiena. www.idatantsukool.ee
22.-23.02. „Scandinavian Cup” distanču slēpošanas sacensības,
Tehvandi sporta centrs. Otepe. www.suusaliit.ee
MARTS
01.03. Sudraba zivs. Vudilas rotaļu zeme, Jegevas apriņķis.
Jautra diena visai ģimenei ar makšķerēšanas sacensībām, braukšanu ar ragavām, sniega skulptūru būvēšanu un citām nodarbēm,
papildus makšķerēšana bērniem un āliņģu urbšanas sacensības.
www.vudila.ee
01.03. Kalevipoega VI slidošanas maratons. Jegevas apriņķis.
Slidošanas maratons, kas risinās jau sesto reizi Peipusa ezerā, bet
šajā gadā starts Kasepē ciemā. Sacensību dalībniekiem iespēja
pašiem izraudzīties savai sportiskajai formai atbilstošu distanci.
www.sportinfo.ee
06., 23.03. Raimonda. Tartu.
Baleta uzvedums. www.vanemuine.ee/raimonda

Izdevējs: Foundation South-Estonian
Tourism · Tulkojums: Anita Tannenberga
Dizains: GBF Design · Druka: Paar
Informācija uz 2014. gada februāri.

08.03. 42. Hānjas maratons. Veru apriņķis.
Hānjas slēpošanas maratons ir viens no Igaunijas uzjautrinošākajiem un grūtākajiem izaicinājumiem slēpotājiem. Vairāk nekā tūkstoš
dalībniekiem lieliska iespēja baudīt brīnumainos Hānjas augstienes
dabas skatus apvienībā ar sporta aktivitātēm.
www.haanjamaraton.ee

08.-09.03. Otepes „BIG AIR”. Otepe.
Mazā Munameģa kalnā notiekošās sacīkstes Baltijas valstīs ir lielākās
frīstaila slēpošanas sacensības. FIS Eiropas kausa izcīņa vīriešiem
lēcienos ar sniega dēļiem. www.munakas.ee
09.03. Kekkoses 20. slēpojums. Kēriku, Valgas apriņķis.
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
09.-14.03. Skolu jaunatnes čempionāts distanču slēpošanā.
Otepe.
www.koolisport.ee
14.03.-06.04. Starptautiskais Tartu grafikas festivāls. Tartu.
Drukas māksla un performances no Āzijas, Amerikas un Eiropas.
www.nongrata.ee
15.03. Tartu Krievu balle. Tartu.
Tartu Krievu balle turpina pagājušā gadsimta krievu aristokrātu svinību
tradīcijas. www.concert.ee

MAIJS
01.05. Igaunijas ceļu muzeja vasaras sezonas atklāšana. Varbuse,
Pelvas apriņķis.
Jaunās sezonas izstādes “Satiku reiz igauni” atklāšana.
muuseum.mnt.ee
01.05. 85. Lielais skrējiens apkārt Viljandi ezeram. Viljandi.
www.viljandimaa.ee/jarvejooks
01.05.-21.09. Izstāde „Ahhaa, nogremdē!“. AHHAA zinātņu
centrs, Tartu.
AHHAA zinātņu centra un Tallinas kuģniecības muzeja sadarbības
rezultātā tapusī izstāde „Ahhaa, nogremdē!“ aizrautīgi stāsta par
lielākajām ūdens katastrofām un ar tām saistītajām fizikālajām parādībām. Izstādē tiks gremdēti un glābti kuģi un cilvēki. www.ahhaa.ee
01.-11.05. Japānas animācijas festivāls „JAFF”. Tartu.
Festivālā tiek parādītas dažādu žanru animācijas filmas, kā arī bērnu,
jauniešu un pieaugušo filmas. www.animefest.eu
04.05. Mulgi velomaratons.Viljandi.
www.rattaklubi.ee

15.-22.03. XI pasaules filmu festivāls. Tartu.
Festivālā tiek rādīts dokumentālais kino no visas pasaules.
www.worldfilm.ee

05.-22.05. XXI Setu mežģīņu dienas. Verska, Pelvas apriņķis.
Apskatei izliktas pēc setu amatniecības tradīcijām tapušās mežģīnes,
apmeklētājiem iespēja iepazīt to veidošanas tehnikas un dažādās
iespējas tās iekļaut mūsdienu rokdarbu mākslā. www.visitsetomaa.ee

APRĪLIS

07.-10.05. Literatūras festivāls „Prima Vista”. Tartu.
www.kirjandusfestival.tartu.ee

02.04. Raimonda. Tartu.
Baleta uzvedums. www.vanemuine.ee/raimonda
18.-27.04. Starptautiskais džeza festivāls „Jazzkaar”. Visā Igaunijā.
Festivāla ietvaros klausītājiem tiek piedāvāti apmēram 50 koncerti un
arī citi muzikāli pasākumi. www.jazzkaar.ee
19.04. IX Vehandu maratons. Veru-Vehandu upe- Vēpsu.
Airējot pa upi, maratonā iespējams apvienot sportiskās aktivitātes un
lielisko ainavu baudīšanu. Kopumā jānobrauc 100 kilometri, kuros
jāpiedzīvo arī ekstrēmi izaicinājumi. www.vohandumaraton.ee
20.04. Setu Lieldienas. Obinitsa, Veru apriņķis un Verska, Pelvas
apriņķis.
Apmeklētājiem lieliska iespēja iepazīties ar Lieldienu svinēšanas tradīcijām setu kultūrā – ar olu ripināšanu, rotaļām, setu tautasdziesmām.
www.visitsetomaa.ee
24.-26.04. Lauksaimniecības izstāde-gadatirgus „MAAMESS
2014”. Tartu izstāžu centrā.
www.maamess.ee
24.-27.04. Ziemeļvalstu studentu koru festivāls „NSSS”. Tartu.
Augstvērtīgā studentu koru festivāla programma pārsvarā iekļauj
Ziemeļvalstu kora mūziku. Festivāla galvenā tematika – tautu identitāte. www.nsss2014.ut.ee
25.-26.04. XV Igauņu tautas mūzikas apdaru festivāls “Moisekatsi
Elohelü”. Mooste, Pelvas apriņķis.
Igauņu tautas mūzikas apdaru festivāls/konkurss, caur kuru tiek popularizēta tautas daiļrades izpildīšana mūsdienīgās interpretācijās, vienlaikus savijot jauninājumus ar senajām saknēm.
www.folkfest.polvamaa.ee
28.04.-04.05. Tartu studentu pavasara dienas 2014. 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

08.-10.05. Autordziesmu festivāls „Maija dziesma“. Tartu.
Ik pavasari Tartu pilsētā pulcējas vairāki desmiti igauņu dziedātāju un
dziesmu autoru, lai trīs festivāla dienās publikai atklātu savas jūtas,
kas apslēptas mūzikā. Pasākums domāts tiem klausītājiem, kuri kopīgi
ar dziesmu autoru vai izpildītāju vēlas atrasties uz vienas stīgas.
www.mailaul.ee
09.05.Pelvas zemnieku muzeja 35. gadadiena, Pelvas apriņķis.
Pelvas zemnieku muzejs vasaras sezonu uzsāk ar dzimšanas dienas
svinībām, apskatei izliktas jaunās sezonas izstādes.
www.polvatalurahvamuuseum.ee
10.05. Kalevipoega gadatirgus. Kēpa, Jegevas apriņķis.
Tradicionāls igauņu gadatirgus, kuru bagātinās kultūras programma
un dažādas aktīvas nodarbes. www.kalevipojakoda.ee
10.05. Rožu diena. Meremē, Veru apriņķis.
Dažādas ar rožu tematiku saistītas izstādes un darbnīcas dziesmu un
deju pavadībā. www.visitsetomaa.ee
10.05. Lielais Labdarības Robežtirgus. Valga/Valka.
Robežtirgus izvērties par vienu no populārākajiem un iemīļotākajiem
ikgadējiem pasākumiem ar bagātīgu tirgošanos, kultūras programmu,
izklaidējošām nodarbēm visām gaumēm un vecuma grupām.
www.turism.valgamaa.ee
11.05. SEB 32. Tartu skriešanas maratons. Tartu.
Baltijas valstu lielākais skrējiens, kurā ik gadus piedalās tūkstošiem interesentu. Dalībniekiem iespēja izvēlēties starp 23 un 10 km
garajām distancēm gan skrienot, gan nūjojot. www.tartumaraton.ee
16.-18.05. Arhaiskās daiļrades festivāls „RegiÖÖ”. Tartu.
13. Arhaiskās daiļrades festivāla centrā ir Baltijas jūras un seno ziemeļtautu kultūras mantojums. Festivāls sniedz unikālu iespēju baudīt
Skandināvijas, Baltijas, Polijas un Krievijas rokdarbu meistaru, dejotāju, muzikantu un dziedātāju veikumu. www.tartu.ee/regioo
17.05. Dienvidigaunijas čempionāts grilēšanā „Grillfest”. Valga.
www.grillfest.ee

17.05. Pasta stacijas dienas un muzeju nakts. Pelvas apriņķis.
Ceļojums laikā uz 1884. gadu, kad pašreizējā ceļu muzeja ēku
kompleksā darbojās vēsturiskā Varbuses pasta stacija. Ieeja visas
dienas garumā bez maksas un muzeja darba laiks līdz vēlai vakara
stundai. muuseum.mnt.ee
17.05. Dienvidigaunijas spēkavīru sacīkstes „VÄGILANE 2014”.
Elva, Tartu apriņķis.
Divpadsmito reizi Elvā norisinās Dienvidigaunijas spēkavīru sacensības, kuru gaitā noskaidrojas spēcīgākie vīri. sinilind.elva.ee
19.-24.05. Mūzikas festivāls „Indiefest”. Tartu.
„Indiefest” publikai sniedz iespēju iepazīties ar pašmāju un ārzemju
alternatīvās mūzikas, kā arī ar neatkarīgās kultūras sasniegumiem.
Dienas garumā visi gaidīti uz sarunām ar interesantiem viesiem.
Vakaros tiek demonstrētas tematiskās filmas, notiek koncerti.
www.indiefest.eu
22.-25.05. XVIII starptautiskais leļļu teātru festivāls “Teātris
koferī”. Viljandi.
Festivāls piedāvā spilgtus teātra mirkļus un radošu gaisotni. Ielu
teātra uzvedumi un darbistabas bez maksas.
www.viljandinukuteater.ee
23.05. Baznīcu nakts. Tartu.
www.kirikuteoo.ee
24.05. Starptautiskais senlietu un amatniecības gadatirgus.
Valga.
Militārā muzeja pagalmā jau par tradīciju kļuvis pasākums ar senlietu
un rokdarbu tirgošanos. www.isamaalinemuuseum.ee
24.05. Valgas apriņķa deju svētki. Terva, Valgas apriņķis.
Svētkos deju kopas un folkloras ansambļi sniedz lielisku koncertu.
www.torva.ee
25.05. Suvistes amatniecības un zemnieku tirgus. Verska, Pelvas
apriņķis.
Gadatirgus centrālais pasākums ir rokdarbu un zemnieku produkcijas tirdzniecība paralēli ar setu kultūras programmu un ēdieniem.
www.visitsetomaa.ee
25.05. Dienvidigaunijas sievu un vīru svētki. Viljandi.
Svētki pulcē dejotājus, dziedātājus, folkloristus un muzikantus.
www.viljandimaa.ee
29.-31.05. Tour of Estonia 2014. Tartu.
Starptautiskās profesionālā līmeņa riteņbraucēju sacensības.
www.tourofestonia.ee
31.05. Igauņu un latviešu koru dziesmu lielkoncerts “Cimzes
kods”. Valka/Valga.
Dziesmu svētki ir veltīti ievērojamā skolotāju semināra vadītāja Jāņa
Cimzes 200. jubilejai. www.valga.ee

05.-08.06. Valgas-Valkas dvīņu pilsētu festivāls “Skanošā Livonija”. Valga/Valka.
Aizritējuši 430 gadi, kopš Polijas karalis Stefans Batorijs pilsētai
piešķīris pilsētas tiesības. www.valga.ee

27.-28.06. IV „Seto Folk”. Verska, Pelvas apriņķis.
„Seto Folk” ir setu tautas mūzikas svētki. Viesiem lieliska iespēja
piedalīties setu vīru un sievu leelo tautasdziesmu darbnīcās un amatniecības tirdziņā. www.visitsetomaa.ee

06.-08.06. Viljandi Hanzas dienas. Viljandi.
Hanzas pilsēta Viljandi šajās dienās ietērpj sevi viduslaiku stilā,
apmeklētājiem piedāvājot grandiozu gadatirgu, koncertus, radošās
darbnīcas un sporta aktivitātes. www.hansa.viljandi.ee

29.06. Tartu pilsētas svētki. Tartu.
Koncerti, ekskursijas, sacensības un nodarbes Tartu muzejos.

07.06. Tartu dziesmu svētki. Tartu.
Dziesmu svētku moto ir “Pirms un Tagad”. Piedalās kori, pūtēju
orķestri, tautas deju kopas un vokālie ansambļi – kopumā ap 7000
dalībnieku. www.tartu.ee/rahvakultuur

04.-05.07. Muižas karnevāls IV. Moostes muiža, Pelvas apriņķis.
Vienīgais mūzikas un mākslas festivāls Igaunijā, kurā programmas
norise ir no piektdienas vakara līdz svētdienas pēcpusdienai bez
pārtraukuma. www.moostemois.ee

07.06. Vertsjerves 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

05.07. Skrējiens apkārt Pihajerves ezeram. Pihajerve, Valgas
apriņķis. www.stamina.ee

07.06. Pelvas apriņķa dziesmu un deju svētki “Saules rats, saules
rats…”. Pelva.
www.polvamaa.ee
08.06. Viljandi apriņķa dziesmu un deju svētki. Viljandi.
www.viljandimaa.ee
08.-09.06. Vasarsvētki. Luhamā, Veru apriņķis.
Nozīmīgākie setu apkaimes reliģiskie svētki. Otrajā dienā pulcējas
vietējie muzikanti un setu tautasdziesmas dziedātāji, lai kopīgi
svinētu ciema svētkus. Viesiem lūgums doties nelielās grupās.
www.visitsetomaa.ee
13.-15.06. Motociklistu saiets „Otepää Tour” 2014. Otepe.
Tradicionālais starptautiskais motociklistu saiets ar dažādām atrakcijām, demonstrējumiem, motociklu parādi u.c. www.annimatsi.ee
14.06. Sātses Siera diena. Sātse, Pelvas apriņķis.
Tradicionālie siera svētki Sātses muzejā ar siera siešanu, degustēšanu,
kultūras programmu. www.visitsetomaa.ee
13.-14.06. Valgas-Valkas triatlons pusgarajā distancē, Igaunijas
un Latvijas čempionāts. Valga/Valka.
Valgas triatlonā noskaidrosies Igaunijas un Latvijas čempioni pusgarajā triatlona distancē. Papildus būs sacensības arī bērniem, jauniešiem un hobija līmeņa sportistiem. www.trismile.ee
15.06. 50. Gustava Sules piemiņas sacensības. Tartu.
Šīs vasaras lielākās vieglatlētikas sacensības Dienvidigaunijā.
www.kuldliiga.ee

JŪNIJS

17.-23.06. Sūre-Jāni mūzikas festivāls. Sūre-Jāni, Viljandi
apriņķis.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee

01.06. SEB 33. Tartu velorallijs. Tartu.
Tuvējo valstu lielākajā šoseju velorallijā vienlaikus var baudīt braucienu mirkļus un vaigā sastapt arī pasaules līmeņa rallistus. Velobrauciena pasākumā piedalās ap 7500 sportistu.
www.tartumaraton.ee

21.06. Mazais Jāņu tirdziņš Karilatsā. Pelvas apriņķis.
Jāņu tirdziņš, kurā tirgošanās vienīgi ar pašām labākajām lietām.
www.polvatalurahvamuuseum.ee
21.-22.06. XX Zemnieku gadatirgus. Vastselīna, Veru apriņķis.
www.vastseliina.ee/linnus

03.-08.06. Igauņu komponistu festivāls. Tartu.
Viens no lielākajiem Igaunijas mūsdienu mūzikas festivāliem.
www.composer.ee

22.-24.06. Festivāls „Pihajerves Jāņuguns“. Pihajerve.
www.jaanituli.ee

04.-08.06. 10. Tartu starptautiskais pūšamo instrumentu festivāls “Taures skan”. Tartu.
www.potartu.ee

25.06. Sātses Setu muzeja 40. gadadiena. Verska, Pelvas apriņķis.
www.setomuuseum.ee

JŪLIJS

05.07. Setu Jāņi. Verska, Pelvas apriņķis.
Tradicionālo Jāņu svinēšana pēc senajām tradīcijām ar rotaļām, radošajām darbnīcām, uzvedumiem u.c. www.visitsetomaa.ee
05.07. Reuges ūdens svētki un laivu rallijs. Reuge, Veru apriņķis.
Pasākums visai ģimenei, kur visas dienas garumā notiks ielu basketbola turnīrs, pašgatavotu ūdens braucamrīku konkurss, bet pasākuma kulminācijā gumijas laivu rallijs piecos Reuges ezeros.
www.paadiralli.ee
06.07. Pihajerves Tautas triatlons. Pihajerve, Valgas apriņķis.
www.stamina.ee
09.-13.07. Viljandi XXIX Senās mūzikas festivāls. Viljandi.
Koncerti pilsētas baznīcās, dažādās zāles un citos jaukos pilsētas
nostūros. www.kultuuri.net/muusika/vanamuusika
10.-15.07. Festivāls „Stikla pērļu spēle 2014”. Tartu.
www.klaasparlimang.com
11.-13.07. Tartu Hanzas dienas. Tartu.
Tartu Hanzas dienas pilsētu pašā vasaras briedumā piepilda sevi ar
dzīvīgu atmosfēru, tirgošanos, koncertiem un izglītojošām nodarbēm.
www.hansapaevad.ee
12.07. III Popkoru svētki. Tartu.
Igaunijas pop un rokmūzikas pasaules labākos skaņdarbus izpildīs
lieliskie kori, solisti un dejotāji. www.popkooripidu.ee
12.07. „Värska Originaal” ūdens svētki. Verska, Pelvas apriņķis.
Pasākums visai ģimenei, kur par tradīciju jau kļuvusi peldēšana pāri
Verskas līcim, pludmales volejbola spēlēšana un dubļu cīņas.
www.visitsetomaa.ee
12.-13.07. Tartu triatlons, Eiropas kausa kārta. Tartu.
www.tartutriatlon.ee
15.-20.07. Starptautiskais ielu mākslas festivāls. Varbuse, Pelvas
apriņķis.
Uz sešām dienām ceļu muzeja teritorija un tuvējā apkārtne pārvērtīsies par darba lauku dažādu žanru māksliniekiem. Papildus radošās
darbnīcas, brīvdabas kino, performances. muuseum.mnt.ee
16.-20.07. XX Veru Folkloras festivāls. Veru.
Igaunijas lielākais ikgadējais folkloras festivāls pulcē ap 400 dejotājiem un muzikantiem. www.vorufolkloor.ee
17.-19.07. „Auto24 Rally Estonia” 2014. Valgas apriņķis un Tartu.
„Auto24 Rally Estonia” 2014 ir FIA Eiropas autorallija meistarsacīkšu
oficiālais posms. Uz Tartu un Dienvdigaunijas grants ceļiem var sastapt
labākos autosportistus. „Auto24 Rally Estonia” sacensību centrs, starta
un finiša līnija atrodas Tartu pilsētas centrā. Domkalnā tiek organizēti
atraktīvi testa braucieni. www.rallyestonia.com

