24.-26.07. Pihajerves pūtēju svētki. Otepes apkārtne, Valgas
apriņķis.
Vairāki brīvdabas un baznīcu koncerti. www.otepaa.eu
25.07. Linu un amatniecības gadatirgus. Moostes muiža, Pelvas
apriņķis. www.moostemois.ee
26.07. Sangastes rudzu svētki. Sangaste, Valgas apriņķis.
Tautas svētki, kur viss riņķo ap Igaunijas nacionālo labību – rudziem.
www.sangasterukkikyla.eu
27.07. Igaunijas Ceļu muzeja dzimšanas diena. Pelvas apriņķis.
muuseum.mnt.ee
30.07. Somugru diena. Obinitsa, Veru apriņķis. www.obinitsa.net
31.07. „TriSmile” Otepes triatlons 2015. Otepe, Pihajerve, Valgas
apriņķis. www.trismile.ee
31.07.-1.08. „Leigo Ezera mūzika”. Valgas apriņķis.
Unikāls festivāls Eiropā, koncerti no klasikas līdz rokmūzikai tiek
sniegti no ezera skatuves. www.leigo.ee
31.07.-2.08. 11. Starptautiskais pūšamo instrumentu festivāls
„Taures rīb”. Tartu. www.potartu.ee

Augusts
1.08. Jegevas senlietu gadatirgus un kolekcionāru diena. Jegeva.
www.pommiauk.ee
1.08. XXII Setu Ķēniņvalsts. Obinitsa, Veru apriņķis.
Setu Ķēniņvalsts visā savā krāšņumā: meistara un jauna ķēniņa
sekotāja vēlēšanas, dziedātāju un dancotāju sacensības, setu
tradicionālā virtuve un rokdarbi, setu karaspēks.
www.visitsetomaa.ee
1.-2.08. Alatskivi pils svētki. Alatskivi, Tartu apriņķis.
www.alatskiviloss.ee
2.-3.08. „TriSmile triatlon”. Pihajerve, Otepe. www.trismile.ee
3.-8.08. 10. Tartu mīlestības filmu festivāls „TARTuff”. Tartu.
Rūpīgi izraudzīta filmu programma festivāla sirdī – Rātslaukumā,
kura pārtop par unikālu kinozāli ar 1600 vietām un milzīgu ekrānu 20
metru lielumā. www.tartuff.ee
4.-9.08. Eiropas čempionāts šoseju velobraucienā. Tartu.
Pa Tartu pilsētas lokiem pedāļus min riteņbraucēji no desmitiem
Eiropas valstu. www.roadec2015.ee
6.-10.08. Hānjas dūmu pirts nedēļa. Hānja, Veru apriņķis.
Dūmu pirts nedēļā pirtnieki aicināti iesaistīties aizraujošās aktivitātēs
un pirts rituālos visas nedēļas garumā. haanja.eu

14.-16.08. Starptautiskais Valgas Militārās vēstures festivāls.
Valga.
Par tradīciju kļuvis festivāls, kurā ir gan militārais gadatirgus, gan
spēka struktūru uzstāšanās, karavīru maršs un paraugkaujas.
www.isamaalinemuuseum.ee

20.-25.09. Zinātnieku nakts festivāls 2015. Tartu. www.ahhaa.ee

15.08. Ķiploku festivāls. Igaunijas Lauksaimniecības muzejs,
Tartu apriņķis.
Lieli svētki, kuri veltīti garšaugu karalim – ķiplokam. www.epm.ee

Septembris 2015- augusts 2016. Baltijas jūras tematiskā izstāde.
Tartu Universitātes dabas muzejs. natmuseum.ut.ee

15.08. Setu Ciema josta jeb Setomā kafejnīcu diena. Setomā.
Gaidām viesus lauku sētās, kuras pārtop par savdabīgām kafej
nīcām ar nacionālo piedāvājumu no vietējām izejvielām.
www.visitsetomaa.ee

Oktobris

16.08. Peltsamā kafejnīcu diena. Peltsamā, Jegevas apriņķis.
Kafijas un konditorejas virtuves aromātu buķete vilina viesus iegriez
ties piemājas dārzos un pagalmos. www.visitjogeva.com
22.-23.08. Lībnitsas sīpolu un zivju gadatirgus. Lībnitsa, Pelvas
apriņķis.
Apmeklētājiem iespēja iegādāties savdabīgos rokdarbus, Setomā
vasaras veltes un izbaudīt kopējo gadatirgus noskaņu.
www.mikitamae.ee
23.08. 9. Tartu skrituļslidošanas maratons. Tartu.
Maratons ir Skandināvijas un Baltijas valstu lielākais skrituļslidošanas
pasākums. Dienu pirms pamatbraucieniem sprinta etaps un braucieni
bērniem. www.tartumaraton.ee
29.08. Kallastes sīpolu gadatirgus. Kallaste, Tartu apriņķis.
www.kallaste.ee
29.08. Uguns nakts Vastselīnas bīskapa cietoksnī. Veru apriņķis.
Tradicionālais koncertu vakars, kurā var baudīt labu mūziku un uguns
spēli ap cietokšņa drupām. www.vastseliina.ee/linnus

Septembris
2.09.-4.12. Ziemeļvalstu simfoniskā orķestra 2015. gada koncerti.
Tartu. www.nordicsymphony.com

3.10. Livonijas Miķeļdienas gadatirgus un svētki Valgas pilsētas
centrā. Valga. www.valga.ee
3.10. 4. Tartu Pilsētas maratons, Tartu Rudens skrējiens, Tartu
Studentu maratons. Tartu.
Pilsētas maratons Igaunijā ir unikāls ar to, ka neviens distances posms
neatkārtojas. www.tartumaraton.ee

1.10-12.12. Rudens un Ziemassvētku mūzikas festivāls 2015.
Tartu. www.festivals.ee
9.-10.12. V Rogosi muižas ziemassvētku valstība. Rogosi muiža,
Veru apriņķis. www.rogosi.ee
12.12. Neuhauzena Ziemassvētku tirdziņš. Vastselīnas bīskapa
cietoksnis, Veru apriņķis. www.vastseliina.ee/linnus
10.-12.12. Militārā ziemas zeme. Valga.
www.isamaalinemuuseum.ee

Februāris

9.-10.10. Tautas mūzikas ražas svētki. Viljandi Tautas mūzikas
klēts.
Tradicionāls mazais festivāls, kurā satiekas skatuves mākslinieki, kuri
vasaras garumā klētī uzstājušies. www.folk.ee

22.12. Ziemas galvaspilsētas Otepes atklāšanas svinības. Otepe.
www.otepaa.ee

Februāris-aprīlis. AHHAA izstāde “Dinozauri!”. AHHAA zinātņu
centrs, Tartu. www.ahhaa.ee

25.12. Ekstrēmā parka Ziemassvētku pārgājiens. Hānja, Veru
apriņķis.
Dodies šurp un mēs kopīgi ieņemsim Igaunijas 20 augstākās virsotnes
– kopumā 745 metrus vertikālā virzienā. www.visitvoru.ee

13.02.-15.02. „Kalafest 2015”. Viljandi.
Lielākās Baltijas valstu tradicionālās zvejas sacensības, kurās pamat
uzdevums ir marķētu zivju noķeršana. www.kalafest.ee

10.-11.10. Džeza
www.valgamaa.ee

festivāls.

Terva,

Valgas

apriņķis.

12.-18.10. Tartu rudens dienas. Tartu.
Kultūras programma ar 120 pasākumiem. www.studentdays.ee
13.- 17.10. Viljandi ģitāristu festivāls. Viljandi.
Notikums pulcē ģitāristus no Igaunijas un ārvalstīm.
www.viljandiguitar.ee

28.11.-15.12. Ziemassvētku džezs. Visā Igaunijā.
Ziemassvētku džeza skaņas piepildīs kā koncertzāles, tā baznīcas.
www.jazzkaar.ee
28.12. Ziemassvētku mūzikas festivāls „Baznīcas svētki Marijas
zemē”. Tartu Jāņa baznīca. Ziemassvētku oratorija.
www.corelli.ee

Decembris. Ziemassvētku izstāde “Riekstkodis”. Tartu Universitātes botāniskais dārzs. www.ut.ee/botaed

5.-8.11. Tartu Starptautiskais kora mūzikas konkurss. Tartu.
festival.tartu.ee

Decembris. Vudilas Ziemassvētku valstība. Jegevas apriņķis.
www.vudila.ee

6.- 8.11. Festivāls „IDeeJazz 2015”. Tartu. ideejazz.ee

Decembris. Menistes muzeja Rūķu zeme. Veru apriņķis.
www.monistemuuseum.ee

13.09. Vecvecāku diena Igaunijas Ceļu muzejā „Mana pirmā
LADA“. Pelvas apriņķis. muuseum.mnt.ee
19.09. 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.
www.palamuse.ee
19.-20.09. 18. Tartu velomaratons. Otepe-Elva, Valgas apriņķis,
Tartu apriņķis.
Trešais pasaules mēroga velokrosa maratons dalībniekus ved pa Dien
vidigaunijas daudzveidīgajiem ceļiem. www.tartumaraton.ee

Kultūras galvaspilsētas notikums – 2015. gadā Obinitsas ciems
Setomā ir izraudzīts par pasaules somugru apvienojošo kultūras
telpas galvaspilsētu.

11.-12.12. 15. Starptautiskais ielu deju festivāls „Battle Of EST
2015”. Tartu. www.boe.ee

Novembris

11.-12.09. Atjaunotās Tartu Pāvila baznīcas vērienīgā atklāšana.
Tartu. www.tartupauluse.ee

DIENVIDIGAUNIJAS PASĀKUMU
KALENDĀRS 2015. GADAM

8.-11.10. Starptautiskais Tartu senās mūzikas festivāls „ORIENT et
OCCIDENT”. Tartu. festival.tartu.ee

7.-13.09. Igaunijas teātru festivāls „Drāma 2015”. Tartu.
www.draama.ee

8.08. Kalevipoega zivju un ūdens festivāls. Kasepē, Jegevas
apriņķis.
Festivāls ar amatniecības izstrādājumu, stādu un zivju gadatirgu,
kultūras programmu un sacensībām. www.kasepaa.ee

12.-15.08. Pilsētas festivāls „UIT 2015”. Tartu.
Interdisciplinārais festivāls, kas ar vides mākslas palīdzību atdzīvina
Tartu pilsētvidi. www.uit.ee

3.-9.10. Setu nedēļas pasākumi. Setomā, Pelvas apriņķis,
Veru apriņķis. www.visitsetomaa.ee

Decembris

28.10. Lindoras gadatirgus. Lindora, Veru apriņķis.
Gadatirgus goda titulā vietējie amatniecības paraugi un dārza veltes.
www.vastseliina.ee/linnus

11.- 12.09. „Tartu Rally 2015”. Tartu. www.tarturally.eu

9.08. Reuges triatlons. Reuge, Veru apriņķis. www.triatlon.ee

2.-4.10. Starptautiskais autordziesmu festivāls „Lapkritis mūzikā”.
Tartu. mellnovfest.com

Novembris. Igaunijas Ceļu muzeja jaunās pastāvīgas ekspozīcijas
atklāšana. Pelvas apriņķis.
Jauna izstāde, kuras pamattēma – jaunā zirgu ēra un komunikāciju
attīstība. muuseum.mnt.ee

5.09. Tartu rudens izstāde „Šķirnes lops 2015”. Igaunijas Lauksaimniecības muzejs, Tartu apriņķis.
Šķirnes lopu konkurss, lielais rudens gadatirgus, zaļumballe, nodarbes
visai ģimenei. www.epm.ee

8.08. „Tõrva Loits”. Terva, Valgas apriņķis. www.tõrvaloits.ee

8-9.08. Starptautiskais vecticībnieku festivāls “Peipus”. Mustvē,
Tartu apriņķis.
Vecticībnieku tradīciju un dziesmu festivāls. www.visitpeipsi.com

26.-27.09. Festivāls „RegiÖÖ”. Tartu.
Ar tradīcijām bagātināts starptautisks arhaiskās daiļrades festivāls,
2015. gada vadošā tēma „par mīlestību“. www.tartu.ee/regioo

24.11. Amatniecības darbnīcas. Visā Igaunijā.
Šajā dienā ikviens un it visur Igaunijā atrodas uz amatniecības
viļņa – dažādās radošajās darbnīcās, meistraklasēs, prezentācijas,
lekcijās u.c. www.folkart.ee

13.-22.11. XIV jauniešu un bērnu filmu festivāls „Just Film”.
www.justfilm.ee

31.12. Gadumija Lielajā Munameģī. Lielais Munameģis, Hānja,
Veru apriņķis. www.suurmunamagi.ee

13.-29.11. PÖFF – tumšo nakšu filmu festivāls. Visā Igaunijā.
Festivāla laikā Igaunijas publika tiek iepazīstināta ar pasaules kino
mākslu, piedāvājot labākās kinofilmas katrai gaumei un visām vecuma
grupām. www.poff.ee

20.-22.02. IFAGG grupu vingrošanas pasaules kauss un FIG starptautiskais vingrošanas turnīrs „Miss Valentine”. Tartu.
Lielākais starptautiskais vingrošanas turnīrs visā pasaulē. Paralēli
turnīram norisinās arī grupu vingrošanas pasaules kausa etaps. www.
missvalentine.eu
21.02. „Krievu balle”. Tartu.
Vanemuines koncertu nama Krievu balles tradīcijas aizsākās
1930. gados. Iejūtieties XVIII gadsimta krievu aristokrātijas balles
gaisotnē, izbaudiet deju soli un mūzikas skaņas kopā ar deju kolektī
viem no Igaunijas un Krievijas! kultuuriaken.tartu.ee
22.02. Otepes pirts maratons. Otepe.
Pirts maratonā reģistrēto komandu dalībnieku mērķis ir 6
stundu laikā apmeklēt pēc iespējas vairāk pirtu Otepes apkaimē.
www.otepaa.eu
22.02. Maslinīcas atzīmēšana. Obinitsa, Verska, Veru apriņķis.
Setiem pirms Lieldienu gavēņa ir tradīcija plaši svinēt svētkus – ar
kopīgu dziedāšanu, dancošanu un iešanu setu rotaļās.
www.visitsetomaa.ee

18.-22.11. XVI animācijas filmu festivāls „Animated Dreams”. Visā
Igaunijā. www.anima.ee
19.-22.11. Studentu un īsfilmu festivāls „Sleepwalkers”. Visā Igaunijā. www.swff.ee

15.02. 43. Tartu maratons. Otepe-Elva, Valgas apriņķis, Tartu
apriņķis.
Tartu maratons ir lielākais slēpošanas maratons Austrumeiropā, kura
distance tiek uzskatīta par vienu no interesantākajām pasaulē. Katru
gadu šis sporta notikums pulcē ap 10 000 dalībnieku. Distanču garums
63 un 31km. www.tartumaraton.ee

Tulkojums: Anita Tannenberg. Dizains: GBF Design. Druka: tipogrāfija „Paar”.
Izdevējs: nodibinājums „Dienvidigaunijas tūrisms”. Kalendārs sastādīts 20.01.2015.
pēc nodibinājumam „Dienvidigaunijas tūrisms” iesniegtajām ziņām, sastādītāji
neuzņemas atbildību par iespējamiem grozījumiem notikumu kalendārā.

23.02. „Scandinavian Cup” distanču slēpošanā. Otepe.
www.suusaliit.ee
28.02. „Karakatitsa 2015”. Kallaste, Tartu apriņķis. Lielā pašgājēju
parāde Kallastē. www.visitpeipsi.com

28.02. Kalevipoega slidošanas maratons. Kasepē, Jegevas
apriņķis.
Slidošanas maratons Peipusa ezera dažādu garumu distancēs.
www.visitpeipsi.com

18.04. Starptautiskais motokross “Mulgikross 2015”. HolstreNemme, Viljandi apriņķis.
Igaunijas motokrosu vasaras sezonas atklāšanas pasākums.
www.mulgikross.ee

23.05. Starptautiskais senlietu un rokdarbu gadatirgus. Valga.
Valgas militāri tematiskā parka pagalmā lieliska iespēja tirgoties, kā arī
pašiem iegādāties senlietas un amatniecības izstrādājumus.
www.isamaalinemuuseum.ee

10.-13.06. Filmu festivāls „FUFF: somugru filmu festivāls”. Cīstre,
Veru apriņķis.
Filmas, priekšnesumi, viesi no dažādām Igaunijas vietām un citām
somugru apdzīvotām vietām. www.fuff.ee

28.02. Starptautiskais baleta skolu galā “Balets, mans sapnis!”.
Tartu. www.idatantsukool.ee

20.04. X Vehandu maratons. Veru apriņķis, Pelvas apriņķis.
Viens no skaistākajiem airēšanas maratoniem Eiropā. Kopumā jāno
brauc 100 kilometri pa garāko Igaunijas upi.
www.vohandumaraton.ee

23.05. III Jegevas velorallijs. Jegeva.
Riteņbraukšanas sacensības, kurās braucēji dodas vienīgi par cietā
seguma ceļiem. Trase ietver sevī vairākus smilšu drumlinus, kas visā
pasaulē ir unikālas reljefa formas. www.jogevarattaralli.ee

12.06. Antoniusa modes skate. Antoniusa ģilde, Tartu.
www.loovtartu.ee

Februāris-marts. Orhideju izstāde. Tartu Universitātes botāniskais dārzs. www.ut.ee/botaed

20.-26.04. Ielu mākslas festivāls „Stencibility”. Tartu.
www.stencibility.eu

Marts

21.-28.04. Viljandi „Jazzkaar”. Viljandi. www.jazzkaar.ee

8.03. Kekoses slēpošanas brauciens. Kēriku sporta centrs, Valgas
apriņķis.
Tradicionālais slēpošanas pasākums norisinās 14 kilometru garajā takā
klasiskajā stilā. www.tehvandi.ee

24.-25.04. Igaunijas Tautas mūzikas apdaru festivāls. Moostes
folkloras klēts, Pelvas apriņķis. www.moostemois.ee

14.03. 43. Hānjas maratons. Hānja, Veru apriņķis.
Lieliska iespēja izmēģināt spēkus slēpošanas trasē un izpriecāties
izklaidējošā sporta pasākumā, kurš iekļauts Igaunijas garo distanču
slēpošanas Estoloppet sērijā. Starts tiek padots 42 un 22 km distancēm.
www.estoloppet.ee
14.-21.03. Festivāls “Pasaules filma”. Tartu.
Dokumentālajam kino un radoši dokumentālajai mākslai veltīts
festivāls, kurš pulcē dokumentālistus no visas pasaules. Papildus arī
speciālās programmas, izstādes, radošās darbnīcas un tikšanās ar
filmu veidotājiem. www.worldfilm.ee
20.-22.03. Setu balto mežģīņu dienas. Obinitsa, Veru apriņķis.
Savdabīgo setu mežģīņu izstāde un radošās darbnīcas, kurās inte
resentiem iespēja apgūt mežģīņu darināšana tehniku somugru
meistaru pavadībā. www.obinitsa.net

27.04.-3.05. Tartu pavasara dienas. Tartu.
Kultūras programma ar 200 dažāda rakstura pasākumiem, no kuriem
spilgtākie – nakts dziesmu svētki 27.04. un Valpurģu nakts mistērija
31.04. uz arku tilta. www.studentdays.ee
Aprīlis. Bībeles augu pavasara izstāde. Tartu Universitātes botāniskais dārzs. www.ut.ee/botaed

Maijs
3.05. Sīpolu ceļa sezonas atklāšana. Sīpolu ceļš, Peipusa piekraste,
Tartu apriņķis. www.sibulatee.ee
5.-26.05. XXII Setu mežģīņu dienas. Setu Zemnieku muzejs, Pelvas
apriņķis.
Viesiem pašiem lieliska iespēja izmēģināt roku mežģīņu darinā
šanā, aplūkot setu amatniecības šedevrus un tematiskās izstādes.
www.setomuuseum.ee

24.03. Savojas balle. Teātris „Vanemuine”, Tartu.
Paula Abrahama operete apvienībā ar 1930. gadu hedonisma piesāti
nāto gaisotni. www.opera.ee

6.-9.05. Tartu Starptautiskais literārais festivāls” Prima Vista”.
Tartu.
Festivāls aicina apmeklēt tradicionālo grāmatu gadatirgu un Parka
bibliotēku, dziedošo rakstnieku koncertu un literātu tikšanās.
www.kirjandusfestival.tartu.ee

Aprīlis

7.05.2015.-30.04.2016. AHHAA izstāde “Top Secret”. AHHAA
zinātņu centrs, Tartu. www.ahhaa.ee

10.-19.04. 9. JAFF – japāņu animācijas filmu festivāls. Tartu.
Festivālā demonstrēšanai nodotas vairāk nekā 20 animācijas filmas
dažādos žanros. www.animefest.eu
12.04. Setu Lieldienas. Setomā.
Lieldienu laikā ikvienam iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs
pēc setu tradīcijām. Apmeklētājus lūdzam braukt nelielās grupās,
tādējādi izrādot cieņu pret vietējām paražām.
www.visitsetomaa.ee

9.-10.05. Robežtirgus un Desu festivāls. Valga-Valka.
www.valgamaa.ee
10.05. 33.Tartu skriešanas maratons. Otepe-Elva, Valgas apriņķis,
Tartu apriņķis.
Baltijas valstu lielākais apvidus skrējiens. Iespēja izvēlēties starp 23 un
10km distancēm, abās trasēs tiek gaidīti arī nūjotāji.
www.tartumaraton.ee

15.-16.04. Festivāls „Diverse Universe Performance”. Tartu
mākslas nams. www.performance.ee

15.05. Vanemuines simfoniskā orķestra un Vanemuines koncertu
nama sezonas noslēguma koncerts. Tartu.
www.concert.ee

16.04. Izstādes „Pleskavas zemes senie ceļi“ („Старые дороги
Псковщины“) atklāšana. Igaunijas Ceļu muzejs, Pelvas apriņķis.
Puškina muzeja izstādes atklāšana un koncerts ar krievu romancēm.
muuseum.mnt.ee

16.05. Muzeju nakts. Visā Igaunijā.
Starptautiskās muzeju nakts ietvaros durvis bezmaksas apmeklēju
miem no plkst. 18-23 vērs simtiem muzeju visā Igaunijas teritorijā.
www.oo.muuseum.ee

16.-18.04. Lauksaimniecības izstāde. Tartu izstāžu centrs.
www.tartunaitused.ee

21.-24.05. Tartu „Indiefest 2015”. Tartu. indiefest.eu

16.-19.04. Bigbendu diena Tartu. Tartu. www.convivo.ee
17.-26.04. „Jazzkaar”. Tartu.
Baltijas valstu lielākais džeza festivāls. www.jazzkaar.ee

22.-24.05. XIX starptautiskais leļļu teātru festivāls “Teātris koferī”.
Viljandi.
Izrādes Viljandi leļļu teātrī un citās kultūras iestādēs, leļļu teātru gada
tirgus vecpilsētas ielās. Ielu izrādes un radošās darbnīcas bez maksas.
www.viljandinukuteater.ee

23.-26.05. Igaunijas aviācijas dienas. Igaunijas Aviācijas muzejs,
Langes ciems, Tartu apriņķis.
www.lennundusmuuseum.ee
25.05.-07.06. Igaunijas Komponistu festivāls 2015. Tartu.
www.composer.ee
29.05. Baznīcu nakts. Tartu. www.kirikuteoo.ee
29.-30.05. „Tour of Estonia”. Tartu.
Starptautiskās elitāro velosipēdistu sacensības, kuras iekļautas starp
tautiskajā riteņbraucēju savienības UCI sacensību kalendārā.
www.tourofestonia.ee
31.05. 34. Tartu velorallijs. Tartu.
Austrumeiropas lielākās lielceļu riteņbraucēju sacensības un pasaulē
lielākais bērniem domātais riteņbraukšanas pasākums, pamatdistanču
garums ir 135 un 66km. www.tartumaraton.ee
Maijs-augusts. Izstāde “Dabiskā mūzika. Muzikālā daba”. Tartu
Universitātes dabas muzejs.
Izstādes ietvaros apmeklētājiem iespēja izjust dabas un mūzikas
savstarpējo saikni. www.natmuseum.ut.ee

Jūnijs
2.-7.06. Elvas Šaušanas sporta nedēļa. Tartu apriņķa Veselības
sporta centrs, Tartu apriņķis.
Visiem interesentiem iespēja izmēģināt roku šaušanā ar dažādiem iero
čiem. www.tervisesport.ee

12.-14.06. „Otepää Tour 2015”. Otepe.
Tradicionālais starptautiskais motociklistu saiets, gājiens un parāde
Otepes centrālajā laukumā. www.mcotepaa.ee
13.06. Siera diena. Sātses setu muzejs, Pelvas apriņķis.
Viesiem iespēja nobaudīt Sātses sieru un apgūt siera siešanas
mākslu. www.setomuuseum.ee
13.06. Republikāniskā mašīnu diena. Igaunijas Lauksaimniecības
muzejs, Ilenurme, Tartu apriņķis. www.epm.ee
17.-21.06. Starptautiskais zēnu koru festivāls. Tartu.
www.emls.ee
17.-23.06. XVIII Sūre-Jāni Mūzikas festivāls. Sūre-Jāni, Viljandi
apriņķis.
Koncerti no agra rīta līdz vēlai naktij, saulrietā un saullēktā!
www.muusikafestival.suure-jaani.ee
18.06.-27.08. Mūzikas vasara Antonius ģildē. Tartu.
Ceturtdienas vakaru koncerti, kuros var klausīties džeza, folk
un dažādu tautu nacionālo mūziku, kā arī klasikas skaņdarbus.
loovtartu.ee/antonius
20.06. IV Perlijē Skrejriteņu maratons. Reuge, Veru apriņķis.
www.maraton.kauguveski.ee
20.-21.06. Vastselīnas Zemnieku gadatirgus. Vastselīna, Veru
apriņķis. www.vastseliina.ee/laat
20.-21.06. Valgas-Valkas „Helen Triathlon”. Valgas apriņķis.
www.trismile.ee
22.06. Rogosi muižas diena un Hānjas pagasta jāņuguns. Hānjas
pagasts, Rogosi muiža, Veru apriņķis. www.haanja.ee

3.- 7.06. Dvīņu pilsētu Valgas-Valkas festivāls “Skanošā Livonija”.
Valgas apriņķis. www.valga.ee

22.-23.06. Pihajerves jāņuguns. Pihajerves parks, Otepe.
Tradicionālais Jāņu festivāls ar populāru Igaunijas un aizrobežu solistu
un grupu uzstāšanos. www.jaanituli.ee

4.-7.06. 35. Starptautiskās Hanzas dienas Viljandi. Viljandi.
Hanzas pilsēta Viljandi šajās dienās ietērpj sevi viduslaiku stilā, apmek
lētājiem piedāvājot grandiozu gadatirgu, koncertus, radošās darbnīcas
un sporta aktivitātes. hansa.viljandi.ee

24.06. Pļaušanas sacensības. Plāņu ciems, Hānjas pagasts, Veru
apriņķis.
Dalībniekiem tiek piešķirts savs zemes gabals, kurš ar rokas izkapti
jānopļauj. www.plaanikotus.eu

5.–6.06. Igaunijas Ceļu muzeja „Drive-in“ nakts kino. Igaunijas Ceļu
muzejs, Pelvas apriņķis. muuseum.mnt.ee

25.06. Sātses setu muzeja 41. dzimšanas diena. Sātse, Pelvas
apriņķis. www.setomuuseum.ee

5.–7.06. Otepes skriešanas turnīrs 2015. Valgas apriņķis.
Maratona distances garums 42.195km, papildus skrējienam arī izklaidē
joša programma Otepē. www.jooksutuur.ee

26.-28.06. „Seto Folk”. Setomā.
Koncerts apmeklētājus aizvedīs uz dažādām Setu zemes vietām,
papildus arī pārgājienu programma un laivu koncerti.
www.setofolk.ee

6.06. Moostes muižas dienas. Moostes muiža, Pelvas apriņķis.
www.moostemois.ee
7.06. Laivu rallijs un mopēdu sacensības. Valga. www.valgamaa.ee
7.06. Reuges velomaratons. Reuge, Veru apriņķis. www.mtbest.ee
7.06. „Wow Run 2015”. Tartu.
Pirmais sava veida pasākums Baltijā – 5 km garais skriešanas pasākums,
kura laikā katrā kilometrā dalībnieki tiek apkaisīti ar dabai draudzīgu
pulvera krāsu. www.wowrunest.com

27.06. Popkoru svētki. Tartu estrāde. www.popkooripidu.ee

Jūlijs
4.07. 18. Reuges ūdens svētki un laivu rallijs. Reuge, Veru apriņķis.
www.paadiralli.ee
4.07. Satiksmes tematiskā ģimenes diena Igaunijas Ceļu muzejā.
Pelvas apriņķis. muuseum.mnt.ee

4.07. Peltsamā pils diena. Peltsamā, Jegevas apriņķis.
Pasākuma ietvaros pils pagalmā norisinās amatniecības gadatirgus,
kultūras programma. www.kultuurikeskus.eu
4.- 5.07. „Tartu ITU European Triathlon CUP”. Tartu.
www.tartutriatlon.ee
4.-6.07. Setu jāņuguns Setomā. Setomā.
Pēc vecā stila kalendāra dažādās Setomā vietās tiek kurināts jāņ
uguns. www.visitsetomaa.ee
7.-12.07. Viljandi XXX Senās mūzikas festivāls. Viljandi apriņķis.
Šis ir Igaunijas vecākais senās mūzikas festivāls. Pirmatnīgās pilsētas
skaistums un gadsimtu mūzika uzbur patiešām vienreizēju atmos
fēru. www.festivals.ee
8.-12.07. XXI Veru Folkloras festivāls. Veru.
Igaunijas lielākais ikgadējais folkloras festivāls, vairāk nekā 40
koncertu Tamulas pludmalē, naksnīgais kino, amatniecības gada
tirgus. www.vorufolkloor.ee
9.-11.07. „Peipsi Folk”, Mustvē pilsētas svētki. Mustvē, Jegevas
apriņķis. www.visitjogeva.com
9.-15.07. Festivāls „Stikla pērlīšu rotaļas 2015”. Tartu.
Mūzikas festivāls, kurā uz mūziku var palūkoties no neparasta skatu
punkta. www.erpmusic.com
9.07., 16.07., 23.07. „Iloõtak” jeb lēlo mūzikas koru koncerts.
Verska, Setu Zemnieku muzejs, Pelvas apriņķis.
Vakars ar setu dejām un tradicionālo lēlo dziesmu, kas iekļauta
UNESCO garīgā kultūras mantojuma sarakstā.
www.setomuuseum.ee
10.-11.07. „Punk N Roll Festival 2015”. Tartu. rocknroll.ee
11.07. Zvejnieku dienas svētki. Kallaste, Tartu apriņķis.
www.kallaste.ee
11.07. Elvas kafejnīcu diena 2015. Elva, Tartu apriņķis.
kultuuriaken.tartu.ee
11.-12.07. Tartu Hazas dienas 2015. Tartu.
www.hansapaevad.ee
17.-18.07. Ostrova festivāls 2015. Ostrova ciems, Meremē
pagasts, Veru apriņķis.
Setu dziesmas un dejas, kuras izdziedās un izdejos populāri Igau
nijas folkloras un rokmūzikas mākslinieki.
www.ostrovafestivalid.ee
17.-18.07. „Peipusa romantika”. Kasepē, Jegevas apriņķis.
Patīkami vakari Peipusa ezera krastā ar relaksējošu mūziku un lielis
kiem ēdieniem. www.parimvalik.ee
17.-19.07. Riteņbraucēju sacensības vairāku dienu garumā „Tour
de Rõuge”. Reuge, Veru apriņķis. www.rauge.ee
17.-19.07. „Auto24 Rally Estonia 2015”. Tartu, Valga, Pelva un
Veru apriņķa ceļi, pilsētu centri Tartu un Otepē.
Ugunīga cīņa visās mašīnu klasēs gan Historic mašīnām, gan moder
najām rallija automašīnām. Gar trasi publikas rindas, Tartu starta
un finiša ceremonija un pilsētas testa etaps, brīvdabas koncerts un
bērnu zona, sieviešu zona un tirdzniecības iela.
www.rallyestonia.ee
23.-26.07. Viljandi Tautas mūzikas festivāls. Viljandi.
Festivāls apvieno mūziku un deju – ar aizraujošiem viesmākslinie
kiem, igauņu tautas mūzikas kolektīviem, Zaļo skatuvi iesācējiem,
rokdarbu sētu, radošajām darbnīcām. www.folk.ee

