
DIENVIDIGAUNIJAS PASĀKUMU 
KALENDĀRS 2016. GADAM

FEBRUĀRIS 
1.-28.2. Restorānu mēnesis „Garšīgā Tartu“. Tartu.
Restorānu mēneša ietvaros iespēja ielūkoties Tartu ēšanas kultūrā un 
iepazīt jaunas garšas. www.maitsevtartu.ee

11.-14.2. IFAGG pasaules čempionāts grupu vingrojumos mākslas 
vingrošanā un FIG starptautiskais vingrošanas turnīrs „Miss Valen-
tine”. Tartu.
Lielākais starptautiskais mākslas vingrošanas turnīrs Igaunijā. Ilggadējo 
tradīciju un patīkamās gaisotnes dēļ turnīrs iemantojis popularitāti 
pasaules mērogā. www.missvalentine.eu

13.2. Viljandi Zivju svētki. Viljandi.

13.2. Kalevipoega VII slidošanas maratons. Kasepē pagasts, Jegevas 
apriņķis.
Uz Peipusa ezera notiekošajā slidošanas maratonā iespējams veikt dažādu 
garumu distances. www.visitpeipsi.com

20.-21.2. Kallastes Karakatitsa un „Zvejniekciems uz Peipusa ezera“. 
Kallaste, Tartu apriņķis.
Pašgatavotu braucamrīku – karakatitsu – sacensības un parāde.
www.visitpeipsi.com

21.2. 44. Tartu maratons. Otepe/ Elva.
Maratonā piedalās gandrīz 10 000 slēpotāju. Papildus distancēm Otepe-
Elva 63 km un Arula-Elva 31 km katru gadu Tartu maratona programmā ir 
arī brauciens atklātajā velotrasē, stafešu maratons un pasākumi bērniem.  
www.tartumaraton.ee

26.-28.2. Ziemeļvalstu čempionāts jauniešiem distanču slēpošanā. 
Tehvandi sporta centrs, Otepe. www.tehvandi.ee

27.-28.2. 5. starptautiskais jauno estrādes solistu un deju grupu 
izpildītāju festivāls „Robežpilsētas ritmi“ Valgas kultūras un interešu 
centrā un Valkas pilsētas kultūras namā. Valga/ Valka. www.valga.ee

MARTS 
5.3. 42. Hānjas maratons. Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
Hānjas slēpošanas maratons ir Igaunijas ziemas aizraujošākais un grūtā-
kais izaicinājums. Masu sporta pasākums iekļauts Igaunijas garo distanču 
slēpošanas sērijā „Estoloppet”. www.estoloppet.ee

13.-14.8. „Kostipäiv” jeb Setomā Kafejnīcu diena. Maršruta „Setu 
ciema josta” dažādās vietās, Pelvas apriņķis/ Veru apriņķis.
Savdabīgajā cienastu dienā viesi tiek gaidīti lauku sētās, lai Setomā 
ģimenes kafejnīcās nogaršotu no vietējām izejvielām pagatavotus 
ēdienus. www.visitsetomaa.ee

13.-14.8. Tartu Ēdienu festivāls 2016. Tartu.
Igauņu ēdienu svētki norisinās Tartu pilsētas centrā. Garšu pasaules 
baudījumu papildina arī izklaides programmas visai ģimenei.

17.-20.8. Pilsētas festivāls „UIT”. Tartu.
„UIT” ir starptautisks festivāls, kas ar izrāžu, instalāciju, interešu braucienu 
un koncertu palīdzību atdzīvina Tartu pilsētvidi.

19.-21.8. Starptautiskais Valgas-Valkas futbola turnīrs. Valga/ Valka.
Divu pilsētu draudzības rezultātā par tradīciju kļuvis arī sadraudzības 
turnīrs futbolā jauniešiem, mači norisinās gan Valgas, gan Valkas futbola 
laukumos. 2015. gada turnīrā sevi pārstāvēja 7 dažādas valstis.
www.valga.ee

20.8. „Gran Fondo Estonia”.
„Hawaii Express Grand Fondo Estonia” ir jauns un unikāls velobrauciens 
Igaunijā. Distances garums ir 230 km, atļautais maksimālais dalībnieku 
skaits ir 500. Brauciena distance Tallina-Tartu.
www.granfondoestonia.com

20.8. Ķiploku festivāls. Ilenurmes pagasts, Tartu apriņķis.
Papildus tradicionālajiem amatniecības izstrādājumiem tirgošanā tiek 
piedāvāti arī visiespējamākie ķiploku izstrādājumi, piemēram, ķiploku 
ievārījums, ķiploku kafija, ķiploku šokolāde, ķiploku saldējums
utt. www.epm.ee

20.8. Aitu diena. Setu lauku muzejs, Verska, Pelvas apriņķis.
Papildus saistošajām darbistabām arī lauku labumu un amatniecības 
izstrādājumu tirdziņš, bērniem savs meistarošanas stūrītis, tējas namā 
„Čaimāja” dienas tēmai atbilstoša ēdienkarte. www.visitsetomaa.ee

20.8. 17. Otepes riteņbraukšanas maratons. Otepe, Valgas apriņķis.
Tradicionālā Otepes Riteņbraukšanas maratona starts un finišs ir 
Tehvandi stadionā. www.mtbest.ee

21.8. 10. Tartu skrituļslidošanas maratons. Tartu.
Skandināvijas un Baltijas valstu lielākajā skrituļslidošanas pasākumā 
dalībnieki tiek aicināti izmēģināt savas sportiskās prasmes maratona un 
pusmaratona trasē. www.tartumaraton.ee

21.8. Ekofestivāla „Zaļāka dzīve” ģimenes diena un dabas izstrādā-
jumu gadatirgus. Pelvas Zemnieku muzejs, Pelvas apriņķis.

23.8. Baltijas ceļam 27.
Viljandi apriņķa Karksi pagasts kopā ar kaimiņpagastu no Latvijas Baltijas 
ceļa gadadienu ar kopīgu koncertu atzīmēs Lilli- Unguriņu robežpunktā, 
kur atrodas arī Baltijas ceļam veltītā piemiņas zīme.

24.-28.8. Vasaras biatlona čempionāts. Otepe.
Otepes pilsētai ir gods arī augusta mēnesī uzņemt biatlonistus no Igau-
nijas un ārzemēm. www.biathlon.ee

26.8. Uguns nakts Vastselīnas pilsdrupās. Veru apriņķis.
Senās pilsdrupas šajā vakarā ieskauj mūzikas un mistiskās uguns savstar-
pējā saspēle. www.vastseliina.ee/linnus

27.8. Kallastes Zivju un sīpolu gadatirgus. Kallaste, Tartu apriņķis. 
www.sibulatee.ee

27.-28.8. Lībnitsas Sīpolu un zivju gadatirgus. Mikitamee pagasts, 
Pelvas apriņķis. www.visitsetomaa.ee

SEPTEMBRIS
2.-3.9. IX medus festivāls. Karksi-Nuia, Viljandi apriņķis.
Pasākums visai ģimenei, dravniekiem un medus draugiem: koncert-
programma Karksi Pētera baznīcā, tirgošanās ar medus izstrādājumiem, 
darbistabas, izstāde. 

5.-11.9. Ielu mākslas festivāls „Stencibility”. Tartu. www.stencibility.eu

11.9. Rogosi muižas rudens gadatirgus. Rogosi muiža, Veru apriņķis. 
www.rogosi.ee

17.9. Atvērto dzirnavu diena. Visā Igaunijā.
Mājaslapā ir publicēta interaktīvā karte ar apskatāmajām dzirnavām. 
www.veskivaramu.ee

17.9. Lielā Paunveres brīvdabas izstāde un gadatirgus. Palamuses 
pagasts, Jegevas apriņķis.
Lielā brīvdabas izstāde un gadatirgus ar bagātīgu kultūras programmu un 
dažādu mākslinieku uzstāšanos, amatniecības izstrādājumu tirgošanos, 
lauku labumiem un dārza veltēm. http://palamuse.kovtp.ee/valjanaitus

17.9. Varnjas Sīpolu un dzērveņu gadatirgus. Varnjas ciems, Tartu 
apriņķis. www.sibulatee.ee

18.9. 19. Tartu riteņbraukšanas maratons. Otepe/ Elva.
www.tartumaraton.ee

23.-24.9. „Tartu Rally 2016”. Tartu.
„Tartu Rally” ir autosporta notikums, kurā tiek pārvarēti 10 ātruma posmi 
Tartu pilsētā un tās tuvējā apkārtnē. www.tarturally.eu

23.-25.9. Japāņu popkultūras festivāls jauniešiem „AniMatsuri 
2016”. Tartu. www.animatsuri.eu 

23.-25.9. Starptautiskais arhaiskās mākslas festivāls „RegiÖÖ”. Tartu. 
www.tartu.ee/regioo

24.9. Konservu izstāde- gadatirgus, pārtikas gadatirgus, aršanas 
sacensības Olustverē. Viljandi apriņķis.
Reizi gadā Olustvere kļūst par ievārījumu meku, kur iepriekšējos gados 
savā pārākumā izcēlās sīpolu un gurķu ievārījums. Redzēs, ko šogad saim-
nieces cels galdā! www.olustveremois.ee

24.9. „13. Hānja 100 MTB 2016”. Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
Grūtākajā Igaunijas riteņbraukšanas maratona lokā dalībnieki pulcējas 
gan no Igaunijas, gan tālākām zemēm. www.haanja100.ee

25.-30.9. Zinātnieku nakts festivāls 2016. Tartu.
Pilsētvidē ienāk zinātnes kupoli, tematiskās izstādes, zinātņu teātra uzve-
dumi un darbistabas. www.ahhaa.ee

OKTOBRIS
1.10. Livonijas Miķeļdienas gadatirgus un zaļumballe. Valga.
www.valga.ee

1.10. 5. Tartu pilsētas maratons, Tartu Rudens skrējiens, Tartu 
Studentu maratons. Tartu.
Tartu pilsētas maratons Igaunijā ir unikāls – kopumā 42 km garā mara-
tona distance ir neatkārtojama un katrs kilometrs piedāvā jaunas ainavas 
un piedzīvojumus. www.tartumaraton.ee

7.-9.10. Starptautiskais autordziesmu festivāls „Mūzika lapkritī“. 
Tartu. www.mellnovfest.com

10.-16.10. Tartu Rudens dienas 2016. Tartu.
Pasākums „Tartu Rudens dienas” ir Tartu Studentu dienu rudens festi-
vāls, kurā aicināti gan studenti, gan Tartu iedzīvotāji un tālāki viesi. 
Apmeklētājus gaida arī citi tradicionālie pasākumi, piemēram, „Studentu 
ansamblis”, „Studentu filma” un „Rudens aerobika”. www.studentdays.ee

11.-15.10. Viljandi Ģitāristu festivāls. Viljandi.
Starptautiskā festivāla mērķis ir veicināt ģitārspēles mākslu improvizā-
cijas stilā. www.viljandiguitar.ee

13.-15.10. III Tervas dokumentālo filmu festivāls. Kino nams „Koit”, 
Terva, Valgas apriņķis. www.dokfest.ee

13.-16.10. Starptautiskais Tartu senās mūzikas festivāls „ORIENT et 
OCCIDENT”. Tartu. www.festivitas.ee

15.-16.10. III starptautiskais pop/ džeza koru konkurss- festivāls 
„Dziesmu cīņa”. Valga.

15.-25.10. XV starptautiskais mūsdienu mūzikas festivāls „AFEKT”. 
Tartu.
Galvenā pasākuma tēma – vizuālais mūzikas teātris. www.composer.ee

22.10. VI amatniecības darbnīcas pār zemi. Visā Igaunijā. www.folkart.ee

23.-24.10. „Viljandi Music Walk”. Viljandi.
Mazais festivāls, kura ietvaros notiek velobrauciens „Tour`d ÖÖ” un ielu 
tirdziņu diena.

28.10. Lindora gadatirgus. Lindora ceļu krustojums, Vastselīna, Veru 
apriņķis.
Gadatirgus katru gadu norisinās vienā un tajā pašā datumā, neatkarīgi no 
nedēļas dienas. Godā tiek celti amatniecības izstrādājumi un dārza veltes. 
www.vastseliina.ee/linnus

NOVEMBRIS
1.-5.11. Setu lauku muzeja 22. dzimšanas dienas nedēļa. Verska, 
Pelvas apriņķis.
Muzeja dzimšanas diena tiek atzīmēta ar dažnedažādām aktivitātēm 
muzejā, tās teritorijā un tuvējā apkārtnē. www.setomuuseum.ee

10.-13.11. „IDeeJazz”. Tartu.
Pasākuma „IDeeJazz” programmā ietverta labskanīga un saistoša mūzika 
no dažādu laiku spožāko mākslinieku izpildījuma. www.ideejazz.ee

11.-27.11. Tumšo nakšu festivāls „PÖFF”. Tartu.
2016. gada fokusā ir Flandrijas kinomāksla. www.poff.ee

27.11.-24.12. Ziemassvētku pilsēta Tartu.
Izbaudiet Ziemassvētku gaisotni omulīgajās koncertzālēs, svētku 
noskaņām piesātinātajās baznīcās, tematiskajās radošajās darbnīcās. 
www.joululinntartu.ee

DECEMBRIS
8.-9.12. VI Rogosi muižas Ziemassvētku valstība. Rogosi muiža, Veru 
apriņķis. www.rogosi.ee

9.12. Ziemassvētku gadatirgus Verskas kultūras centrā. Pelvas 
apriņķis.

10.12. Tartu Ziemassvētku gadatirgus 2016. Rātslaukums un Küüni 
iela, Tartu.

10.12.16.-6.1.17. Setu Ziemassvētku valstība. Lībnitsas ciems, Pelvas 
apriņķis. www.visitsetomaa.ee

10.12. 16. starptautiskais ielu deju festivāls „Battle Of EST2016”. 
Tartu. www.boe.ee

16.-17.12. 21. Viljandi amatniecības izstāde- gadatirgus. Sakalas 
centrs, Viljandi.
Apmeklētājiem iespēja aplūkot un iegādāties igauņu amatniecības izstrā-
dājumus un lauku ēdienus. www.sakalakeskus.ee

16.-17.12. Ziemassvētku Hanza. Rātslaukuma parks, Viljandi.

31.12. Gadumija Lielajā Munameģī. Hānjas pagasts, Veru apriņķis.
www.suurmunamagi.ee

Tulkojums: Anita Tannenberga. Dizains: GBF Design. Druka: tipogrāfija „Paar”. Izdevējs: 
nodibinājums „Dienvidigaunijas tūrisms”. Kalendārs sastādīts 20.01.2016. pēc nodibinājumam 
„Dienvidigaunijas tūrisms” iesniegtajām ziņām, sastādītāji neuzņemas atbildību par iespēja-
miem grozījumiem notikumu kalendārā.

28.-31.7. XXIV Viljandi tradicionālās mūzikas festivāls. Viljandi. 
Aizraujoši viesmākslinieki, labākie igauņu tradicionālās mūzikas kolek-
tīvi, Zaļā skatuve, amatniecības sēta, rūnu dziesmu vācelīte un darbis-
tabu programma katrai gaumei ir vien daļa no plašā notikumu klāsta. 
www.folk.ee

31.7. Alatskivi pils svētki. Alatskivi pagasts, Tartu apriņķis.
www.alatskiviloss.ee

31.7. Vanemuines simfoniskā orķestra vasaras koncerts 2016. Tartu. 
www.vanemuine.ee

AUGUSTS 
1.-6.8. 11. Tartu mīlestības filmu festivāls „tARTuFF“. Tartu. 
Rūpīgi izraudzīta filmu programma festivāla sirdī – Rātslaukumā, kurš 
pārtop par unikālu kinozāli ar 1600 vietām un milzīgu ekrānu 20 metru  
platumā. www.tartuff.ee

5.-6.8. Emajegi festivāls. Tartu. 
Festivāla centrālā figūra ir Tartu nozīmīgākais dabas simbols – Emajegi 
upe. Pasākuma ietvaros sacensības, aktivitātes uz ūdens un upes krastos, 
visapkārt laba mūzika.

5.-6.8. Intsikurmu mūzikas festivāls. Pelva. 
Video instalācijas, starptautiski viesmākslinieki un mūzika ar dziļu domu 
ir galvenie atslēgvārdi, kas raksturo šo alternatīvās mūzikas festivālu. 
www.kurmu.com

5.-6.8. Leigo ezera mūzika. Leigo sēta, Valgas apriņķis. www.leigo.ee

5.-6.8. Starptautiskais pūtēju orķestru festivāls „Taures rīb“. Tartu. 
Igaunijā lielākajā un Baltijas valstīs unikālajā orķestru mūzikas festivālā 
uzstājas deju mūzikas un bērnu orķestri, bigbendi un festivāla apvie-
notais orķestris. Skatītāju priekam arī orķestru parāde un galā koncerts. 
www.potartu.ee

5.-7.8. Starptautiskais Valgas militārās vēstures festivāls. Valga.
Šajā plaša mēroga pasākumā tiek demonstrēti kauju paraugiestudējumi, 
pilsētas ielās vērojama kareivju maršēšana, aplūkojama militārā tehnika. 
Papildus tam arī senlietu un amatniecības gadatirgus. 
www.isamaalinemuuseum.ee

5.-7.8. „IRONMAN 70.3. Otepää/ IRONKIDS/ SmileRun”. Otepe. 
Pirmo reizi Igaunijā, 6. augustā – Baltijas valstu lielākās triatlona sacen-
sības „IRONMAN 70.3”, pulcējot triatlētus no visas pasaules.
eu.ironman.com; www.trismiletri.ee

6.8. Saulrieta koncerts. Lielais Munameģis, Veru apriņķis. www.haanja.ee

6.8. XXIII setu karaļvalsts svētki. Verska, Pelvas apriņķis.
Svētkos skan setu himna, ļaudis ievēl meistarus un jaunu setu ķēniņu, 
var nobaudīt setu tradicionālos ēdienus, iepazīt rokdarbus, redzēt setu 
karaspēku. www.visitsetomaa.ee

12.8. Koncerts upes ielokā. Valga. www.valga.ee

12.-14.8. „Power Camp 2016”. Otepe.
Amerikāņu automašīnu saiets Annimatsi kempingā. www.powercamp.ee

13.8. Lasvas ezera uguns mūzikas festivāls. Lasvas pagasts, Veru 
apriņķis.
Plaša ūdeni, uguni un mūziku apvienojoša izrāde.

13.8. Tervas buramvārdi. Terva, Valgas apriņķis.
Vasaras lielākais brīvdabas pasākums, kurš ietver sevī uguni, ūdeni un 
mūziku. www.tõrvaloits.ee

13.-14.8. Hauka gadatirgus. Antslas pagasts, Veru apriņķis.
Plaša mēroga gadatirgus ar visdziļākajām tradīcijām un vēsturi Igaunijā.



5.3. Vudilas Sudraba zivtiņa. Tabiveres pagasts, Jegevas apriņķis.
Gan lielajiem, gan mazajiem lieliska iespēja piedalīties plašajās makšķe-
rēšanas sacensībās, kuras norisinās uz Kaiaveres ezera gan individuālajā, 
gan komandu vērtējumā. www.vudila.ee

11.-13.3. Skandināvijas kausa izcīņa distanču slēpošanā. Tehvandi, 
Otepe. www.suusaliit.ee

13.3. Kekoses slēpošanas brauciens. Kēriku ciems, Otepe.
www.kaariku.com

13.3. Maslinīcas atzīmēšana. Verska/ Obinitsa, Pelvas apriņķis/ Veru 
apriņķis. 
Setiem pirms Lieldienu gavēņa ir tradīcija plaši svinēt svētkus – ar kopīgu 
lēlu dziesmu dziedāšanu, dancošanu un iešanu setu rotaļās.
www.visitsetomaa.ee

14.-18.3. Amatnieku biedrības „Kirävüü” atvērto durvju diena. Pelvas 
apriņķis.
Verskas pagastnama trešā stāva amatniecības darbistabā var iepazīties 
ar setu sievu ikdienā tapušajiem darbiem. Arī apmeklētāji var izmēģināt 
roku un padarināt sev kādu piemiņas velti. www.visitsetomaa.ee

28.3.-2.4. Festivāls „Pasaules filma”. Tartu.
Dokumentālajai kinomākslai veltīts festivāls. Papildus arī speciālās prog-
rammas, izstādes, radošās darbnīcas un tikšanās ar filmu veidotājiem. 
www.worldfilm.ee

30.3. Starptautiskais baleta skolu galā „Sapņu lidojums”. Tartu.
www.vanemuine.ee

APRĪLIS
8.-10.4. „Big Band Tartu”. Tartu. www.convivo.ee

8.-17.4. 10. japāņu animācijas filmu festivāls „JAFF”. Tartu.
www.animefest.eu

16.4. Starptautiskais motokross „Mulgikross 2016”. Holstre-Nemme, 
Viljandi apriņķis. www.mulgikross.ee

16.-17.4. Orientēšanās sacensības „Peko pavasaris”. Ootsipalu, Pelvas 
apriņķis.
Starptautiskās sacensības norisinās jau XXV reizi. Tiek gaidīti apmēram 
400 sacensību dalībnieki no vairākām valstīm. www.visitsetomaa.ee

19.-26.4. Džeza pasākums „Viljandi Jazzkaareke”. Viljandi. 
www.jazzkaar.ee

21.-23.4. Lauksaimniecības izstāde- gadatirgus. Tartu izstāžu centrs.
Izstāde sniedz pārskatu par lauksaimniecības nozares attīstības 
tendencēm un lauksaimniecības produktiem. www.maamess.ee

22.-23.4. XVII Igaunijas tautas mūzikas apdaru festivāls „Moisekatsi 
Elohelü”. Moostes muiža, Pelvas apriņķis. www.folkfest.weebly.com

23.4. Varnjas Zivju gadatirgus. Varnjas ciems, Tartu apriņķis.
www.visitpeipsi.com

23.4. 11. Vehandu maratons. Veru apriņķis/ Pelvas apriņķis.
No Tamulas ezera krasta aizsākas viens no gleznainākajiem un vienlaikus 
skarbākajiem airēšanas maratoniem Eiropā. Līdz šim maratons pa spēkam 
ir bijis 3125 dalībniekiem no 12 valstīm. www.vohandumaraton.ee

24.4. Pārgājienu maratons 2016. Elva.
www.matkamaraton.wordpress.com

25.4.-1.5. Studentu pavasara dienas. Tartu. www.studentdays.ee

29.4.-1.5. „Estonian Enduro Weekend”. Tartu/ Tartu apriņķis. 
Sacensību mērķis ir pārbaudīt motociklistu prasmes. Dalībnieki tiek 
gaidīti no Baltijas un Skandināvijas valstīm. www.msport.ee/enduro

MAIJS
1.5. 87. lielais skrējiens apkārt Viljandi ezeram. Viljandi.
www.viljandijarvejooks.ee

1.5. Setu Lieldienas. Veru apriņķis/ Pelvas apriņķis.
Viesiem iespēja piedalīties setu Lieldienu tradicionālajās izdarībās. 
Apmeklētājiem lūgums ierasties nelielās grupās.  www.visitsetomaa.ee

4.-7.5. „Prima Vista 2016”. Tartu.
13. Tartu starptautiskais literatūras festivāls. www.kirjandusfestival.tartu.ee

5.-7.5. Tartu starptautiskais autordziesmu festivāls „Maija dziesma”. 
Tartu. www.mailaul.ee

5.-26.5. Setu mežģīņu dienas. Setu lauku muzejs, Verska, Pelvas apriņķis.
Radošajās darbnīcās izstādēs apmeklētāji tiek iepazīstināti ar setu amat-
niecības tradicionālajām mežģīņu darināšanas tehnikām un to ieviešanu 
mūsdienu amatniecībā. www.visitsetomaa.ee

7.5. Modes uzvedumu seriāls „Mode-Perfomance-Deja”. Tartu.
Šī iestudējuma neaizvietojamas sastāvdaļas ir mode, deja, video un filmu 
māksla, kā arī mūzika. www.moodperformancetants.ee

7.-8.5. 14. labdarības robežtirgus. Desu un grilēšanas festivāls. Valga/ 
Valka.
Plašais pasākums norisinās uz robežas, tirgošanās gan Igaunijas, gan 
Latvijas pusē. Bagātīga kultūras programma abās gadatirgus dienās. 
Nodarbes visām gaumēm un vecumiem. www.valga.ee

8.5. 34. Tartu skriešanas maratons. Otepe/ Elva.
Baltijas lielākajā apvidus skrējienā katru gadu piedalās tūkstošiem intere-
sentu. www.tartumaraton.ee

13.5. „Oro Offroad”. Oru ciems, Oravas pagasts, Pelvas apriņķis.
www.oro4x4.ee

14.5. Muzeju nakts. Visā Igaunijā.
Reizi gadā muzeji savas durvis apmeklētājiem aizver vēlāk par ierasto 
laiku un interesenti muzeja ekspozīcijas var aplūkot bez maksas, tādējādi 
atzīmējot Eiropas Muzeju nakti. www.muuseumioo.ee

19.-21.5. „Indiefest”. Tartu.
Pasākums ļauj publikai iepazīt ārzemju alternatīvo mūziku, kā arī alterna-
tīvo kultūru kopumā. Vakaros tiek izrādītas tematiska rakstura filmas un 
notiek koncerti. www.indiefest.eu

21.5. Heimtali Amatniecības gadatirgus. Heimtali ciems, Viljandi 
apriņķis. www.erm.ee

21.5. 4. Jegevas riteņbraukšanas rallijs. Jegeva. www.jogevarattaralli.ee

21.5. Žozefīnes ziedu svētki. Alatskivi pagasts, Tartu apriņķis.
www.alatskiviloss.ee

21.5. Starptautiskais senlietu un amatniecības gadatirgus. Valga.
Valgas militārās tematikas parka teritorijā norisinās aktīva tirgošanās ar 
senlietām un amatniecības izstrādājumiem. www.isamaalinemuuseum.ee

21.5. Valgas apriņķa Dziesmu svētki. Valga. www.valga.ee

27.-28.5. „Tour of Estonia”.
Starptautiskās elitārās riteņbraukšanas sacensības. Velobrauciens sākas 
Tallinā un noslēdzas Tartu. www.tourofestonia.ee

27.-28.5. Vertsjerves vasaras festivāls „Suvefest 2016”. Ulges atpūtas 
zona, Viljandi apriņķis.
Republikas lielākais vasaras sākšanās festivāls. www.vortsjarv.ee

28.5. „Uma Pido”. Pelvas Intsikurmu estrāde, Pelvas apriņķis.
„Uma Pido” ir deju un tautas svētki veru valodā. Pasākums ietver arī amat-
niecības gadatirgu, uzstāšanās brīžus uz brīvās skatuves un rūnu dziesmu 
darbistabas. www.umapido.ee

28.5. Valgas apriņķa Deju svētki. Valga. www.valga.ee

29.5. Tartu apriņķa deju svētki „Dvēseles koks“. Rādi muižas parks, Tartu.

29.5. 35. Tartu riteņbraukšanas rallijs. Tartu.
Austrumeiropas lielākās lielceļu riteņbraucēju sacensības un pasaulē 
lielākais bērniem domātais riteņbraukšanas pasākums.
www.tartumaraton.ee

JŪNIJS
3.-5.6. Skrējiens Otepē. Otepe.  www.otepaajooksutuur.ee

4.6. Mostes muižas svētki. Pelvas apriņķis. www.moostemois.ee

4.6. IV Mulgi novada svētki. Paistu pagasts, Viljandi apriņķis.
Pasākums pulcē vairāk nekā 1500 dalībnieku. Paralēli norisinās gada-
tirgus, gājiens, koncerts, vakarā zaļumballe. www.mulgimaa.ee

4.6. Repinas Labās mājas dienas – izstāde/gadatirgus. Repina, Pelvas 
apriņķis. www.rapina.ee

4.6. Vasaras sākšanās festivāls Pīrisāres salā. Tartu apriņķis.
www.visitpeipsi.com

4.6. Tervas Mājas kafejnīcu diena. Terva, Valgas apriņķis.
Tematiskās pop-up kafejnīcas visā Tervas pilsētā gaida apmeklētājus.

4.-5.6. Festivāls „Emajegi blūzs“. Tartu. 
Mūzikas festivāls, kura tradīcijas aizsākās 2012. gadā, pulcē dalībniekus 
gan no Igaunijas, gan ārzemēm. 

4.-5.6. Igaunijas Aviācijas dienas. Tartu apriņķis.
Igaunijas Aviācijas muzeja teritorijā un virs tā esošajā gaisa telpā nori-
sinās lielākais aviācijas brīvdabas pasākums Igaunijā.
www.lennundusmuuseum.ee

4.-5.6. 36. starptautiskās Hanzas dienas Viljandi. Viljandi.
Amatniecības gadatirgus, koncerti, priekšnesumi, mākslas pagalms. 
Nodarbes gan bērniem, gan pieaugušajiem. www.hansa.viljandi.ee

8.-11.6. Somugru filmu festivāls „FUFF III“. Tsīstres ciema pilsētmuzejs, 
Veru apriņķis.
Filmas, uzstāšanās, viesi no Igaunijas malu maliņām, kā arī somugru 
apdzīvotām teritorijām. www.fuff.ee

8.-12.6. Valgas - Valkas dvīņu pilsētu festivāls „Skanošā Livonija”. 
Valga/Valka. www.valga.ee

10.6. Baznīcu nakts. Tartu.
Līdz vēlai vakara stundai apmeklētājiem ir atvērtas Tartu baznīcas.

11.6. „Wow-Run”. Tartu.
Skriešanas pasākumu 5 km garumā par īpašu pārvērš dabai draudzīgu un 
nekaitīgu pulvera krāsu izbēršana. www.wowrun.ee

12.6. II Igaunijas sieviešu deju svētki „Vīra stāsts“. Jegeva.
Deju svētki solās izvērsties par vieniem no 2016. gada lielākajiem tautas 
kultūras svētkiem. Pasākumā piedalās gandrīz 5000 dejotāju, kas vienā 
deju valodā stāsta par vīrieti no sievietes skatupunkta.
www.naistetantsupidu.ee

17.-19.6. Starptautiskais motociklistu saiets „Otepää Tour 2016”. 
Otepe. www.mcotepaa.ee

17.-23.6. XVIIII Sūre-Jāni mūzikas festivāls. Viljandi apriņķis.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee

18.6. 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. www.visitsetomaa.ee

18.-19.6. Vastselīnas Lauku gadatirgus. Vastselīna, Veru apriņķis.
Tradicionālais tirgotāju saiets vasarīgās noskaņās un dažādu tautu 
kultūras programmas. www.vastseliina.ee/linnus

22.-23.6. Pihajerves Jāņuguns. Otepe. www.otepaa.eu

22.-24.6. Starptautiskais folkloras festivāls „BALTICA 2016”. Visā 
Igaunijā.
Pasākuma uzmanības centrā ir Jāņu svinēšanas tradīcijas. www.baltica.ee

25.6. Setu lēlu dziesmu svētki. Verskas estrāde, Pelvas apriņķis.
Setomā dziesmu svētki ir setu tautas dziesmai veltīts sarīkojums. Setu 
lēlu dziesma iekļauta UNESCO garīgā kultūras mantojuma sarakstā. Para-
lēli arī gadatirgus, kurā var iegādāties setu amatniecības izstrādājumus 
un nobaudīt setu tradicionālos ēdienus. www.visitsetomaa.ee

25.-26.6. Triatlons „Valga-Valka Helen Triathlon”. Valga.
Jau vairākus gadus Valgā norisinās triatlona festivāls. Saistošais pasā-
kums skatītājiem ir bez maksas. www.trismile.ee/valga-valka

JŪLIJS
1.-2.7. Mūzikas festivāls „Retrobest”. Otepe.
Plašajā retro mūzikai veltītajā festivālā ar efektīgiem priekšnesumiem 
uzstāsies vairākas pasaules zvaigznes, skatītāju priekam arī krāšņs 
gaismas un uguns šovs. www.retrobest.ee

2.7. 5. popkoru svētki. Tartu estrāde.
Igaunijas pop/rokmūzikas, kā arī vieglās mūzikas krātuvju labākās 
dziesmas līdz klausītājiem aiznesīs lieliskie kori un solisti.
www.popkooripidu.ee

6.-10.7. XXII starptautiskais Veru folkloras festivāls. Veru.
Folkloras festivāls – tie ir koncerti, harmoniku spēlēšana uz sacensību, 
darbistabas, ielu dejas, vakara dejas Tamulas ezera krastā, mākslas un 
amatniecības izstrādājumu gadatirgus. www.vorufolkloor.ee

7.-10.7. Lielais apvidus automašīnu vasaras brauciens 2016. Kepu 
ciems, Viljandi apriņķis.
Igaunijā tradicionālās orientēšanās sacensības apvidus automašīnām. 
www.suvesoit.eu

7.-12.7. Mūzikas festivāls „Stikla pērlīšu rotaļa”. Jāņa baznīca, Tartu. 
www.erpmusic.com

8.-10.7. Mūzikas festivāls „Setu Jāņuguns”. Mikitamee pagasts, Pelvas 
apriņķis.
Setu kultūras lielākajos svētkos uzstājas setu lēlu kori, deju kopas un 
Igaunijas popmūzikas un rokmūzikas zvaigznes. www.setojaanituli.ee

8.-10.7. „Tartu Mill Triathlon”/ „ETU Sprint Triathlon European 
Cup”. Tartu.
„Tartu Mill Triathlon” ietver 1,5 km peldēšanas, 40 km riteņbraukšanas, 10 
km skriešanas. www.tartutriatlon.ee

9.7. Peltsamā XXI pils svētki. Peltsamā.
Tradicionālie Peltsamā pils svētki ar amatniecības gadatirgu, skrējienu 
apkārt pilij, kultūras programmu un zaļumballi. www.visitpoltsamaa.com

9.7. Valgas Mājas kafejnīcu diena. Valga. www.valga.ee

9.7. Veru apriņķa Nakts deju svētki. Kubijas estrāde, Veru. www.voru.ee

9.-10.7. Tartu Hanzas dienas 2016. Tartu.
Tartu pilsētas centrs ietērpj sevi viduslaiku drānās. Vienlaikus ar svētku 
atmosfēru var baudīt arī vietējo ražotāju ēdienus, apmeklēt koncertus un 
iegādāties sev kaut ko piemērotu Hanzas gadatirgū. www.hansapaevad.ee

10.7. Lielā Munameģa skatu torņa 77. dzimšanas diena. Hānjas 
pagasts, Veru apriņķis. www.visitvoru.ee

10.-16.7. „NoTaFe”. Viljandi. 
Jaunajā deju festivālā apmeklētājus apvieno aktīvā saikne ķermenim ar 
garu. Programma ietver dažādas darbistabas un priekšnesumus, sarunas 
un diskusijas. www.notafe.ee

11.-14.7. Dūmu pirts nedēļa „Haanimaa Suitsusanna Nätäl”. Hānjas 
pagasts.
Tematiskā nedēļa, kas veltīta dūmu pirtij – tradīcijas, iekuršana, pirtī 
iešana. Vēsturiskā Veru novada dūmu pirts parašas iekļautas UNESCO 
garīgā kultūras mantojuma sarakstā. www.savvusann.ee

12.-17.7. Viljandi XXXI senās mūzikas festivāls. Viljandi. www.vivamu.ee

14.7./ 21.7./ 28.7. „Iloõtak” jeb lēlu koru koncerts. Verska, Pelvas 
apriņķis. 
Setu lauku muzeja un Sātses setu muzeja pagalmos notiek lēlu koru 
koncerti. Sākums plkst. 20:00. www.visitsetomaa.ee

15.7. VII Mulgimā galvaspilsētas akordeonistu festivāls. Abja-Paluoja, 
Viljandi apriņķis.  www.abja.ee

15.-16.7. „Punk`N`Roll Festival 2016”. Tartu.
Igaunijas lielākais un senākais pankrokam veltītais festivāls brīvā dabā. 
www.punknroll.ee

15.-17.7. „auto24 Rally Estonia 2016”. Tartu/ Elva/ Otepe.
Septīto reizi notiekošais autosporta un izklaidi apvienojošais pasākums 
piedāvā spraigu cīņu pa līkumainajiem grants ceļiem visās automašīnu 
klasēs. Sacensībām var sekot gar trasi izveidotajā skatītāju zonā. Starta un 
finiša ceremonija, kā arī pilsētas brauciens notiek Tartu. www.rallyestonia.ee

16.7. Mulgi maratons no Latvijas uz Igauniju. Rūjiena - Karksi, Viljandi 
apriņķis.
Šis unikālais skriešanas maratons visiem sporta draugiem ļauj tuvāk ielū-
koties skaistajās un interesantajās vietās vēsturiskajā Mulgi novadā.
www.mulgimaraton.ee

16.7. Starptautiskie harmoniku svētki „Harmonikas”. Intsikurmu, 
Pelva. 
Svētkos kopā un atsevišķi uzstājas desmitiem pašmāju un ārzemju harmo-
niku spēlētāju. www.visitpolva.ee

16.7. Vēpsu Zvejnieku diena. Vēpsu ciems, Pelvas apriņķis.
Gadatirgū tiek piedāvātas gan svaigas, gan kūpinātas zivis, makšķerēšanas 
piederumi, amatniecības izstrādājumi un dārza veltes. Paralēli arī sportiskas 
sacensības, laivu braucieni pa Lemmijerves ezeru. www.visitpeipsi.com

22.-23.7. Ostrova festivāls. Ostrova ciems, Veru apriņķis. 
Ostrova festivālā uzstājas setu lēlu kori un folkloras ansambļi, kas izpilda 
tradicionālo mūziku, kā arī Igaunijas populārie rokmūzikas ansambļi. 
Dalībniekiem iespējams iepazīties arī ar vietējo amatniecību. 
www.visitsetomaa.ee

22.-23.7. Peipusa romantika. Kasepē pagasta estrāde, Jegevas apriņķis.  
www.visitpeipsi.com

22.-24.7. Mulgi kultūras festivāls Navas estrāde. Lilli ciems, Karksi 
pagasts, Viljandi apriņķis.

23.7. Linu un amatniecības gadatirgus. Mostes muižas pagalms, Pelvas 
apriņķis. www.moostemois.ee

24.7. Atvērto viensētu diena. Visā Igaunijā.
Šajā dienā apmeklētājus aicina viensētas, lai iepazīstinātu ar lauku dzīves 
ikdienas gaitām un lauku burvību.  www.avatudtalud.ee

25.-31.7. Hallistes Ērģeļmūzikas festivāls. Koncerti Mulgimā baznīcās. 
www.mulgimaa.ee

28.-31.7. „Jõgevatreff”. Kuremā ciems, Jegevas apriņķis. 
Starptautiskais motociklistu saiets kopš 1992. gada. Trīs dienas pēc kārtas 
dažādu grupu uzstāšanās, sacensības, parāde uz labākajām vietām Igau-
nijā. Apsargātajā nometnē pirtis un ēdināšanas pakalpojumi.
www.jogevamc.ee


