


Tartu ir universitātes pilsēta ar daudzveidīgu 

un krāsainu kultūras dzīvi. Šeit Jūs atradīsiet 

informāciju par svarīgākajiem pasākumiem 

Tartu pilsētas kultūras un sporta dzīvē 2015. 

gadā. Papildu informācija par citiem daudzajiem 

notikumiem ir pieejama mūsu interneta tīmekļa 

vietnē: www.tartu.kultuuriaken.ee. 



www.vkjanika.ee

Starptautiskais vingrošanas turnīrs 
„Mis Valentine” 
20.–22. februāris

Jau 21. reizi Tērbatas ziemā pulcēsies pasaules 

vingrošanas grācijas, lai piedalītos Eiropas vienās no 

lielākajām vingrošanas sacensībām „Mis Valentine”, 

kas vienlaikus ir arī grupu vingrošanas Pasaules kausa 

sacensību posms. Visaugstākā līmeņa sacensībās piedalās 

vingrotājas no 30 pasaules valstīm.



www.tartumaraton.ee

43. Tartu Maratons
14.–15. februāris

Tartu maratons Austrumeiropas sacensību vidū lepojas 

ar vislielāko dalībnieku skaitu. Ik gadu uz emocionālajiem 

sporta svētkiem sapulcējas ap 10 000 slēpošanas fanu 

no Igaunijas un citām pasaules valstīm. Klasiskā stila 

maratonā tiek piedāvātas divas distances – 63 km un 31 

km. Jaunāko ģimenes locekļu vidū popularitāti bauda Tillu 

un Mini slēpošanas braucieni, kas notiek Tehtveres sporta 

parkā. Tartu slēpošanas maratons ir iekļauts starptautiskā 

World Loppet slēpošanas sacensību sērijā. 



www.worldfi lm.ee

Vizuālās kultūras festivāls 
“Pasaules fi lma” (Maailmafi lm)
14.–21. marts

Tartu vizuālās kultūras festivāla „Pasaules fi lma” laikā 

uz ekrāniem tiks demonstrētas antropoloģiskas un 

etnogrāfi skas fi lmas. Vienas nedēļas laikā publikai būs 

iespēja pabūt visos kontinentos, ar demonstrējamo fi lmu 

starpniecību iepazīties ar citādo. Festivāla laikā darbosies 

tematiskās darbnīcas, notiks izstādes un tikšanās ar fi lmu 

autoriem.



www.studentdays.ee

Studentu festivāls „Tērbatas pavasaris”
27. aprīlis – 3. maijs

„Tērbatas pavasaris” ir studentu gara paudējs. 

Dalībniekiem, kā arī viesiem ir iespēja ļaut dvēselei un 

garam atpūsties, izmantot ļoti piesātināto izklaides un 

kultūras programmu. Kopdarbība rada pozitīvismu, kas 

jau vairākus gadu desmitus ir vērtīgs dvēseles slāpju 

remdētājs visiem, kas apmeklē kādu „Tērbatas pavasara” 

pasākumu. 



www.kirjandusfestival.tartu.ee

Literatūras festivāls „Prima Vista”
6.–9. maijs 

„Prima Vista” piepilda pilsētu ar literatūru. Profesionāļi 

satiekas ar lietpratīgu un labestīgu auditoriju, visiem ir 

iespēja gūt baudu no daiļrades, kopīgi tiek apspriesti 

jautājumi, kas skar rakstniecībai būtiskus momentus. 

Šī gada festivāls aicina padomāt par jaunību un 

jauneklīgumu un atrast tos sevī. 



www.artcol.ee/mpt

Mode – Performance – Dejas
9. maijs 

MPT ir tradīcijām bagāts pasākums, kurā mūsdienu 

jaunieši demonstrē jaunas un neatkarīgas idejas apģērbu 

modes, aksesuāru dizaina, video, mūzikas un skatuves 

mākslas jomās. Uzvedums katru gadu tiek organizēts citā 

vietā. Tā mērķis ir aizvest skatītājus uz vēl neapmeklētām 

Tartu pilsētas telpām, kas ir maz izmantotas vai var 

sagādāt negaidītus pārsteigumus. Papildus skatuviskajiem 

priekšnesumiem dažādi ievadošie pasākumi notiks jau 

sākot no aprīļa. 



www.mailaul.ee

Autordziesmu festivāls „Maija dziesma”
7.–10. maijs 

Ik pavasari Tērbatā sapulcēsies vairāki desmiti igauņu 

dziedātāju un dziesmu autoru, lai trijās festivāla dienās 

atklātu publikai savas domas un jūtas, kas slēptas mūzikā. 

„Maija dziesmas” festivāls ir domāts tiem klausītājiem, kuri 

grib kopā ar dziesmu autoru vai izpildītāju atrasties uz 

vienas stīgas. 



www.tartumaraton.ee

SEB 33. Tērbatas skriešanas maratons 
11. maijs 

SEB Tartu Skriešanas maratons ir lielākais Baltijā apvidus 

skrējiens ar vairākiem tūkstošiem dalībnieku. Maratona 

distance šķērso Dienvidigaunijas daudzās un dažādās 

ainavas. Amatieri var izvēlēties skriet vai nu 23 km, vai 10 

km garu distanci, to var pieveikt dažādi – ar skriešanas vai 

nūjošanas metodi. Mazākiem dalībniekiem notiek savi 

skrējieni.



www.muuseumioo.ee

Muzeju nakts 
17. maijs 

Šajā sestdienas naktī maija mēnesī visu Tērbatas muzeju 

un citu vēsturi saglabājošo iestāžu durvis atveras vēlāk 

nekā parasti, pie tam bez maksas, kā tas ir arī visur citur 

Eiropā. Muzeju nakts programma ir daudzveidīga un 

ļoti aizraujoša. Tērbata – pilsēta, kurā ir visvairāk muzeju 

Igaunijā, – var sniegt daudz atklāšanas prieka.



www.indiefest.eu

Mūzikas festivāls „Indiefest”
21.–24. maijs 

Tartu „Indiefest” sniedz publikai iespēju iepazīties ar 

pašmāju un ārzemju alternatīvas mūzikas, kā arī ar 

neatkarīgās kultūras sasniegumiem. Dienas laikā visi ir 

gaidīti uz apspriedēm ar interesantiem viesiem. Vakaros 

tiek demonstrētas tematiskās fi lmas, notiek koncerti.



www.kirikuteoo.ee

Starptautiskā baznīcu nakts Tartu 
29. maijs

Vienlaikus ar daudziem citiem Eiropas dievnamiem, 23. 

maija vakarā savas durvis interesentiem vērs arī Tērbatas 

baznīcas. Baznīcu nakts laikā nepiespiestā atmosfērā var 

ielūkoties dažādu konfesiju ikdienas dzīvē, atklāt baznīcās 

esošos mākslas dārgumus un baudīt mūziku. Būs ko darīt 

gan lieliem, gan maziem, sava vieta un laiks būs ierādīti 

arī klusām pārdomām, protams, neiztikt arī bez kāpšanas 

baznīcas tornī.



www.tourofestonia.ee

Tour Of Estonia
30. maijs 

Starptautisko profesionālo velosipēdistu sacensību 

posmi šķērso Igaunijas skaistākās pilsētas un ciematus. 

Velobrauciens beigsies 31.maijā, kad Tartu pilsētā 

notiek populārās Tartu Grand Prix sacensības, kas pulcē 

tūkstošus skatītāju. Tour of Estonia ir iekļauts Estonian 

Cycling Weekend programmā.



www.tartumaraton.ee

SEB 34. Tartu velorallijs 
30.–31. maijs 

Igaunijas vislielākajā velorallijā piedalās gan profesionāļi, 

gan amatieri. 135 un 66 km garās distances pieveic 

gandrīz 7500 dalībnieku. Līkumainā distance vijas 

galvenokārt pa Dienvidigauniju un fi nišē Tartu pilsētas 

centrā. Turpat notiek populārie bērnu braucieni. 

Tartu velorallijs ir iekļauts Estonian Cycling Weekend 

programmā.



www.lille.tartu.ee

Ģimenes festivāls „Pāri slieksnim – 
pastāsti man vienu stāstu“
1. jūnijs

Bērnu aizsardzības diena Tērbatā tiek svinēta ar jautru 

ģimenes festivālu „Pāri slieksnim – pastāsti man vienu 

stāstu“. Brīvdabas pasākumā var justies vienlīdz labi gan 

mazie, gan arī viņu vecāsmātes un vectēvi.  Festivāls 

sniedz iespēju pavadīt jautru dienu, atklāt savus talantus, 

iegūt jaunas zināšanas un dalīties tajās ar citiem spēlēs un 

izklaidēs, kopā būšanas priekos.



www.wowrun.ee

Wow Run
7. jūnijs

“Wow Run” ir skriešanas pasākums, kura dalībniekiem 

jāveic 5 km gara distance. Tās savdabība slēpjas pulvera 

krāsu izmantošanā – pēc katra paveiktā kilometra 

dalībniekus apbārsta ar dabai draudzīgām un pilnīgi 

nekaitīgām pulvera krāsām. Pasākuma pievilcība 

slēpjas tieši šo krāsu izmantošanā. No citiem līdzīgiem 

pasākumiem “Wow Run” vēl atšķiras ar to, ka galvenais 

nav distancē pavadītais laiks, galvenais ir skriešanas laikā 

gūtās patīkamās emocijas un kopības sajūta, turklāt krāsu 

izmantošana rada vārdos neizsakāmu 

papildu efektu. Nav svarīgi, vai dalībnieks skrien, iet vai 

nūjo. Tās nav sacensības, tas ir tīrs prieks.



www.emls.ee

Starptautiskais zēnu koru festivāls 
Estonia 2015
17.–21. jūnijs

No 2015. gada 17. jūnija līdz 21. jūnijam vairākās Igaunijas 

pilsētās notiks Starptautiskais zēnu koru festivāls. 2015. 

gada festivāla programmā ir iekļauti koncerti, mācību 

darbnīcas, atklātie mēģinājumi, diriģentu apmācības un 

citi pasākumi labākajās Tartu, Tallinas, Pērnavas un Jehvi 

koncertzālēs un baznīcās. 20. jūnijā plkst. 18.00 Tartu 

dziesmu svētku laukumā sāksies festivāla noslēguma 

koncerts. Paredzēts, ka kopā sanāks 3000 zēnu un 1000 

vīru liels koris. 



www.composer.ee

Igauņu komponistu festivāls
25. maijs – 7. jūnijs

Igauņu komponistu festivāls ir viens no lielākajiem 

Igaunijas laikmetīgās mūzikas festivāliem. Profesionālu 

interpretētāju izpildījumā skan mūsdienu klasika, jaunas 

versijas un pirmatskaņojumi. Tartu Jāņa baznīcā (Tartu 

Jaani kirik) notiek festivāla pamatprogrammas pasākumi 

– koncerti, darbnīcas un Nakts universitāte – un skan 

ceturkšņu mūzika. 



www.popkooripidu.ee

Popkoru svētki
27. jūnijs

Popkoru svētki ir viens no sadziedāšanās izpausmes 

veidiem. Lieliski kori, solisti un dejotāji uzstāsies ar 

labākajām Igaunijas mūzikas krātuvēs glabātām 

populārās mūzikas un roka dziesmām. Šogad programmā 

ir iekļautas arī labākās Igaunijas komponistu Eirovīzijas 

konkursa dziesmas. Popkoru svētkos dzied visi!



www.eelk.ee/kirikupaev

Garīgo dziesmu svētki “Maarjamaa – 
Isa maa” (Māras zeme – Tēvu zeme)
2.–5. jūlijs

Tartu pilsētā tradicionālo baznīcu svētku ietvaros 

līdztekus dziesmu svētkiem notiks arī koncerti, baznīcas 

tirdziņš, bērnu svētki, dievkalpojumi, lūgšanas, lekcijas 

u.tml. pasākumi. Dziesmu svētku laukumā jauktā kora 

izpildījumā skanēs Igaunijas vietējie un pasaules garīgās 

mūzikas klasiskie un modernie garadarbi. Pārstāvēti 

Kõlar, Uusberg, Trass, Aavik, Kink, Jaanson, Toi, Rips-

Laul, Kalmus, Teras. Programma pamatojas uz svētku 

galveno ideju par Igaunijas kā kristīgas zemes mantojuma 

izprašanu un novērtēšanu.



www.tartu.ee/emajoefestival

Mētras festivāls
3.–4. jūlijs

Festivāla centrā ir galvenais Tartu dabas simbols  – 

Mētras upe (Emajõgi). Ar Mētras upi ir saistītas dažādas 

sacensības, paredzētas dažādas darbības uz upes un tās 

krastos. Šis omulīgais pasākums būs lieliska tikšanās vieta 

visiem! 



www.tartutriatlon.ee 
cup.tartutriatlon.ee

Tartu Mill Triatlon / 
Tartu ITU European Triathlon Cup
4.–5. jūlijs

Tartu Mill Triatlon ir pilsētas triatlona sacensības, kas 

notiek vienlaikus ar Mētras festivālu. Programmā ietilpst 

Eiropas kausa posms profesionāļiem, amatieru triatlons 

un bērnu triatlons. Sacensību trase ir skatītājiem ērti 

aplūkojama, bet sportistiem tā piedāvā aizraujošus 

izaicinājumus.  



www.punknroll.ee

Mūzikas festivāls „Punk N Roll”
10.–11. jūlijs

„Punk N Roll” ir Igaunijas lielākais un vecākais brīvdabas 

punkrock festivāls. Punk N Roll notiek Rādi muižas 

parkā, sniedz priekšstatu par igauņu punkrock mūzikas 

labākajiem paraugiem, tajā uzstājas arī ārzemju viesi. 



www.hansapaevad.ee

Hanzas dienas
11.–12. jūlijs

Tieši vasaras pilnbriedā Hanzas dienas atzīmēs savu 20. 

gadadienu, piepildot Tartu ielas ar viduslaiku gaisotni, 

līksmību un daudziem jaukiem notikumiem. Divas dienas 

apmeklētājus priecēs dzīva mūzika, jautri uzvedumi un 

vairāki pasākumi, kuros varēs piedalīties lieli, mazi, jauni 

un veci Hanzas dienu interesenti. Neiztrūks arī precēm 

bagātīgais Hanzas tirgus.



www.erpmusic.com

Festivāls „Stikla pērlīšu spēle”
9.–15. jūlijs

Festivāls tika nosaukts rakstnieka Hermaņa Heses romāna 

vārdā. Tiek dots mājiens, ka spēlēties ar stikla pērlītēm 

gaidīti mūziķi, kas interpretē mūziku no negaidīta 

skatupunkta. Šī prestižā festivāla interešu centrā ir 

neparasti instrumenti, mūzikas sasaiste ar citiem mākslas 

veidiem un fi lozofi ju.



www.rallyestonia.ee

Auto 24 Rally Estonia 2015
17.–19. jūlijs

Auto 24 Rally Estonia 2015 ir FIA Eiropas autorallija 

meistarsacīkšu ofi ciālais posms. Uz Tartu asfalta un 

Dienvidigaunijas līkumotajiem grants ceļiem varēs redzēt 

Eiropas labākos autosportistus historic automobiļu un 

moderno rallija automobiļu klasē. Gaidāmi neskaitāmi 

mediju pārstāvji un vairāk par 10 000 rallija cienītāju no 

apmēram 20 valstīm. Pateicoties Eurosport un partneriem, 

TV-translācija un rallija reklāma nonāk pie 20 miljoniem 

skatītāju visos kontinentos. Izklaides pasākumu pietiks 

3 dienām visai ģimenei: ralliju varēs noskatīties trases 

malās publikai atvēlētās vietās, Tartu pilsētā noteikti 

būs interesanti vērot starta momentus un kļūt par fi niša 

ceremonijas un pilsētas testa braucienu aculieciniekiem, 

apmeklēt brīvdabas koncertu, jauki pavadīt laiku bērnu 

laukumā, sieviešu laukumā un tirdzniecības ielās.    



www.vanemuine.ee

Vanemuines simfoniskā orķestra 
vasaras koncerts
26. jūlijs

Par prieku Tērbatas iedzīvotājiem ir atdzīvināta 20. 

gadsimta pirmā ceturkšņa tradīcija, kas paredzēja rīkot 

pilsētniekiem bez maksas vasaras koncertu, liekot uzsvaru 

uz klasisko mūziku. 2015. gada brīvdabas koncerta 

diriģents ir Vanemuines muzikālais vadītājs un galvenais 

diriģents Pauls Megi (Paul Mägi). Koncerts notiek 

dabiskajā amfi teātrī pašā pilsētas vēsturiskajā sirdī – 

Domkalnā, Kassitoome ielejā. 



www.potartu.ee

11. Pūtēju orķestru festivāls  
„Skan mūzika pilnā sparā”
31. jūlijs – 2. augusts

Festivāls „Skan mūzika pilnā sparā” (Mürtsub pill) piepilda 

Tērbatas pilsētu ar jautru pūtēju orķestru mūziku. Festivāls 

ir unikāls gan Igaunijas, gan Baltijas līmenī – uzstājas deju 

un bērnu orķestri, bigbendi, festivāla koporķestris. Notiek 

liela parāde un gala koncerts. 



www.roadec2015.ee

Eiropas čempionāts šosejas 
riteņbraukšanā
4.–9. augusts

2015. gada augustā Tartu notiks Eiropas čempionāts 

šosejas riteņbraukšanā. Četras dienas Tartu apkārtnē 

sacentīsies simtiem riteņbraucēju no vairāk nekā desmit 

Eiropas valstīm. Atsevišķi uzvarētāji tiks noskaidroti 

junioru, sieviešu un vīriešu U23 vecuma grupās. Katra 

vecuma grupa sacentīsies divās disciplīnās – individuālajā 

un grupas braucienā. 



www.tartuff .ee

10. Tartu mīlestības fi lmu festivāls 
„tARTuFF” 
3.–8. augusts

Mīlestībai veltītu kinofi lmu festivāls “tARTuFF” ir ļāvis 

skatītājiem tikties ar dziļām jūtām, pašatklāsmi, ilgām un 

siltu atpazīšanas prieku jau no 2006. gada. Sešu dienu 

laikā Tartu Rātslaukumā varēs noskatīties 12 tieši vai 

netieši ar mīlestības tēmu saistītas kinofi lmas. Mīlestība 

var būt sāpīga, skaista, mokoša un visu piedodoša.



www.tartumuusika.ee

Tartu mūzikas nedēļa
15. augusts

Tartu mūzikas nedēļa ir ikgadējs jaunās popmūzikas 

festivāls, kura laikā universitātes pilsētas publiskās vietas 

piepilda bezmaksas koncerti. Par festivāla kulmināciju var 

uzskatīt klubu nakti, kad uz vairākām skatuvēm uzstājas 

pašmāju un ārzemju izpildītāji. 



www.uit.ee

Pilsētas festivāls UIT
19.–22. augusts

UIT ir viena vieta, kas it kā ir visur un tomēr nekur, taču 

no 19. līdz 22. augustam pilsētas festivāla veidā tā 

viesosies Tartu. Festivāls ar lielu degsmi ņems ciemiņu 

savos apkampienos un trauksies rotaļīgā Tartu pilsētas 

neatklātu nostūru atklāšanā, kur ikdienā parasti nevienam 

nav nekādu darīšanu. Starptautiskais UIT festivāls, ņemot 

palīgā izrādes, instalācijas, ceļojumus un koncertus, liek 

atklāt pilsētas telpu, pamanīt jaunas un vecas, parastas 

un ļoti dīvainas vietas, sajust, kā pilsēta elpo un virmo. Uz 

tikšanos pilsētas ielās!



www.vabarahvalaul.ee

Brīvas Tautas Dziesmas
22. augusts

Brīvas Tautas Dziesmas ir tradicionāls Igaunijas Republikas 

neatkarības atjaunošanai veltīts koncerts brīvā dabā, kas 

2015. gadā pirmo reizi notiks Tartu pilsētā. Šoreiz skanēs 

Jāka Joalas un Georga Otsa dziesmas pazīstamu aktieru 

izpildījumā. Kopā ar mums dziedās Rene Sooms, Alens 

Veziko, Koits Toome, Sāmsalas labākie mazie dziedoņi 

Olivers Lepiks, Lisette Lemba u.c. Pasākumu vadīs 

dziedošais koncerta vadītājs Ivo Linna.



www.tartumaraton.ee

9. Tartu skrituļslidošanas maratons 
24. augusts

Skandināvijas un Baltijas vislielākās skrituļslidošanas 

sacensības pusmaratonā un maratonā. Dienu pirms 

pamata distances programmā ir paredzētas sprinta 

sacensības un bērnu braucieni.



www.draama.ee

Igaunijas teātru festivāls “Drāma”
7.–13. septembris 

Septembra sākumā Tartu pilsētā atkal saimniekos 

“Drāma”. “Drāma” ir kuratora festivāls, kura 2015. gada 

pamatprogrammu veido režisors un teātra mācību spēks 

Pēteris Raudseps kopā ar savu teātra aktiera mākslas 

studijas kursu. Līdztekus pamatprogrammai, kuras tēma 

būs zināma maijā, festivāla ietvaros tiks piedāvātas 

saistošas papildu programmas, koncerti un patīkami 

klubu vakari.



www.animatsuri.eu

Japāņu popkultūras festivāls AniMatsuri
18.–20. septembris

Galvenokārt jauniešu auditorijai paredzētais japāņu 

popkultūras AniMatsuri festivāls notiks jau devīto gadu. Tā 

ietilpst interesantas prezentācijas, aizraujošas sacensības, 

darbnīcas, cīņas mākslas demonstrējumi un daudz citu 

pasākumu. Otrajā festivāla dienā notiks t.s. “kostīmu 

spēle” jeb cosplay, kur uzvarētājs kādā no kategorijām gūs 

iespēju doties uz Londonu, lai piedalītos teatrālajā izklaidē 

Eiropas mērogā. Līdztekus tam visu septembri notiek 

vairāki citi aizraujoši pasākumi.  



www.tartumaraton.ee

18. Tartu velomaratons
19.–21. septembris

Pasaulē trešais pēc dalībnieku skaita apvidus 

velomaratons sniedz dalības prieku dažādiem 

vecumposmiem un sportistiem ar dažādu sagatavotību – 

pavisam kopā maratonā piedalīsies ap 7500 velosipēdistu. 

Pamatdistances – 89 km un 40 km – atrauj sportistus no 

pilsētas burzmas un aizved Dienvidigaunijas līkumainajos 

ceļos. Ģimeņu atvasītēm ir paredzēti bērnu braucieni. 



www.teadlasteöö.ee

“Zinātnieku nakts” festivāls
20.–25. septembris

Daudzveidīgā “Zinātnieku nakts” festivāla jeb TÖP 

programma ir paredzēta visai ģimenei, kas paver durvis 

uz zinātnes noslēpumu pasauli un rada priekšstatu 

par zināšanu vērtīgumu. 2015. gadā TÖP svin savu 10. 

gadadienu. Šogad uzmanības centrā būs veselības 

aizsardzība un ar slimību ārstēšanu saistītas tēmas. Šoreiz 

centrā būs jaunākie sasniegumi medicīnas un ārstniecības 

jomā – tiks atklāti laboratoriju noslēpumi, panākumiem 

bagāti medicīnas pētnieki pastāstīs par savu darbu, varēs 

piedalīties vairāku bezmaksas darbnīcu pasākumos, 

noskatīties zinātniskus uzvedumus, fi lmas un vērot 

eksperimentus. 



www.tartu.ee/regioo

Arhaiskās daiļrades festivāls RegiÖÖ: 
Par mīlestību
26.–27. septembris

Neviltota māju un tuvinieku mīlestība, baiļu un cieņas 

caurvīta mīlestība pret Dievu un dabu ir bijusi raksturīga 

visām kultūrām. Dažreiz jūrnieks mīl jūru karstāk par 

sievu, muzikants ņem kokli rokās biežāk par savu 

miesīgo bērnu. Tautas daiļradē mīlestība un tās nozīme 

ir ļoti daudzpusīga, mīlestība, asaras un rūpes dziesmās 

un stāstos bieži vien stāv blakus kā māsas. Uzstāsies 

muzikanti no Skandināvijas valstīm, Baltijas republikām, 

Krievijas u.tml.  



www.tartumaraton.ee

4. Tartu Pilsētas maratons, 
Tartu Rudens skrējiens
3. oktobris

Tartu pilsētas maratons savā ziņā ir unikāls pasākums 

Igaunijā – sportistiem ir jāveic tikai viens aplis un tas 

nozīmē, ka nekas neatkārtojas un katrs nākamais 

kilometrs sagādā jaunas emocijas. Var izvēlēties arī 21 km 

un 10 km garas distances. 



www.mellnovfest.com

Starptautiskais autordziesmu festivāls 
„Lapkriša mūzika”
2.–4. oktobris

Starptautiskais autordziesmu festivāls būs īsts baudījums 

autordziesmu izpildītājiem un klausītājiem. Citu līdzīgu 

festivālu vidū Tartu pilsētas festivāls ieņem nozīmīgu 

vietu. „Lapkriša mūzikas” festivālā uzstāsies pazīstami un 

talantīgi bardi. Festivālā būs daudz izpildītāju no visas 

pasaules.



www.ideejazz.ee

Tērbatas džeza un ritma mūzikas festivāls 
IDeeJazz
5.– 8. oktobris

Ar pozitīvu enerģiju uzlādēta, no jaunām idejām dzimusi 

un atvērtiem prātiem radīta mūzika. Programmā ir ietverti 

vairāku paaudžu muzikantu skanīgākie un aizraujošākie 

skaņdarbi.  Līdztekus galvenajam koncertam notiek 

tradicionālā papildu programma ID+, kas veltīta bērniem, 

jauniešiem un mūzikas saskares punktiem ar citām dzīves 

jomām.   IdeeJazz, kas notiek jau piekto reizi, aicina uz 

patīkamas mūzikas koncertu, kas radīs siltas emocijas un 

raisīs patīkamas domas.



www.festivitas.ee

Starptautiskais senās mūzikas festivāls 
„Orient et Occident”
8.–11. oktobris
www.festivitas.ee

Festivālā atklājas interese par orientālo kultūru un tās 

sasaisti ar Eiropas agrāko, īpaši viduslaiku, kultūru, 

lai izveidotu māksliniecisku veselumu, kura ietvaros 

padziļinātu dažādas tēmas no vairākiem skatupunktiem . 

Festivālu raksturo pāru koncerti, vienā daļā uzstājas viens 

ansamblis no Eiropas un otrajā daļā viens ansamblis no 

Āzijas, viss beidzas ar kopīgu improvizāciju.



kultuuriaken.tartu.ee

Eiropas dzejas slama meistarsacīkstes 
(European Poetry Slam Championship) / 
festivāls “Trakā Tartu”
19.–21. novembris

Uz Eiropas dzejas slama meistarsacīkstēm ir gaidīti 

repam radniecīgā dzejas žanra izpildītāju uzvarētāji un 

rīkotāji no 25 Eiropas valstīm. Kvalifi kācijas uzstāšanās 

notiks dažādās kafejnīcās, fi nāls – Tartu Jaunajā teātrī. 

Paredzami īsti Eiropas dzejas stāstītāju svētki un līksmība. 

Tai pašā laikā Geniālistu klubā notiks ikgadējais festivāls 

“Trakā Tartu/Crazy Tartu”, uz kuru aicināti arī ciemiņi no 

Zviedrijas, Beļģijas, Vācijas, Austrijas un Somijas.



www.poff .ee

PÖFF jeb „Tumšo nakšu” fi lmu festivāls 
13.–29. novembris

Tumšo nakšu fi lmu festivāls (PÖFF) ir starptautisks 

pasākums, kas notiek jau 19 gadus pēc kārtas. PÖFF 

paspārnē notiek arī animācijas festivāls “Animated 

Dreams”, īsfi lmu festivāls “Sleepwalkers” un bērnu un 

jauniešu fi lmu festivāls “Just Film”. Katru gadu PÖFF 

savai Tartu publikai piedāvā ārkārtīgi daudzveidīgu un 

aizraujošu fi lmu programmu. Festivāla ietvaros dažādi 

pasākumi tiek rīkoti arī ārpus kinozāles. 2015. gada 

festivāla centrā atrodas Gruzijas kinomāksla.



www.boe.ee

Ielas deju festivāls Battle of EST
11.–12. decembris

Battle of EST (BOE) ir Ziemeļeiropas visvecākās ielu deju 

sacensības ar visspožāko dalībnieku sastāvu. Sacensību 

galvenā daļa ir breika deju paraugdemonstrējumi. 

Papildus notiek arī hip-hop, popping un solo b-boying 

sacensības. Šī gada 15. – starptautiskais festivāls noliedz 

visu ārišķīgo un māksloto, no deju sacensību dalībniekiem 

izveido dzīves māksliniekus! Tas ir dejojošo ļaužu dumpis 

pret bezdvēseliskumu, jo šie cilvēki dzīvo un elpo ar deju.



Ziemas mūzikas festivāls 

2.–10. janvāris 

www.facebook.com/

TartuTalvemuusikaFestival

Skolas dejas – Tartu apriņķa posms

18.–19. janvāris 

www.koolitants.ee

Slāvu balle Tartu pilsētā

21. februāris

www.kultuuriaken.tartu.ee

Starptautiskais baleta skolu gala 

koncerts “Balets, mans sapnis”

28. februāris

www.idatantsukool.ee

Mūsdienu mūzikas festivāls

6.–9. marts

www.tmk.ee

Priekšpilsētas festivāls - Zupas pilsētas 

dienas

20.–26. aprīlis 

www.supilinn.ee 

Tartu mazākumtautību festivāls 

24.–25. aprīlis 

www.tartu.ee/rahvakultuur

Japāņu animācijas fi lmu festivāls JAFF 

10.–19. aprīlis 

www.animefest.eu

Mode – Performance – Dejas

9. maijs 

www.artcol.ee/mpt

Priekšpilsētas festivāls - Karlovas dienas

11.–17. maijs 

www.karlova.ee

Tartu pilsētas vingrošanas svētki

2. jūnijs

www.tartuvoimlemispidu.weebly.com

Modes izrāde Antonija ģildes sētā

12. jūnijs

www.lmk.ee

Uzvaras dienas svētki un Jāņu diena 

Rādi muižā (Raadi)

23. jūnijs

www.tartu.ee

Tartu pilsētas diena

29. jūnijs

www.tartu.ee

Deja.Kino.Teātris 

5.–8. augusts

www.tantsuteater.ee

Ķiploku festivāls

15. augusts

www.küüslaugufestival.ee

Ziemeļu Simfoniskā orķestra koncerts

2. septembris

 www.nordicsymphony.com

Tartu Rally 2015

11.–12. septembris 

www.tarturally.eu 

Skolas deju festivāla 2015 koncerts

24. oktobris

www.koolitants.ee

Tartu Rudens dienas

12.–18. oktobris

 www.studentdays.ee

Starptautiskais ITF vīriešu tenisa turnīrs 

PAFF Open 

24.–31. oktobris

www.tartutennis.ee

X Taaderandi talisted: 

Kultūras mantojuma dienas jaunatnei

26.–28. novembris

www.tartu.ee/rahvakultuur

Ziemassvētki Tartu

29. novembris–24. decembris 

www.joululinntartu.ee 

Ziemeļu Simfoniskā orķestra koncerts

4. decembris

www.nordicsymphony.com

Ziemassvētku mūzikas festivāls

1.–18. decembris

www.tmk.ee



Zinātnes centrs AHHAA

Sadama 1, 51004 Tartu

(+372) 745 6789 (kassa), (+372) 515 6766 

(tellimused, E-R 9-17)

ahhaa@ahhaa.ee

www.ahhaa.ee

Uzņem apmeklētājus:

Pirmdiena – Ceturtdiena 10.00 –19.00

Piektdiena un Sestdiena 10.00–20.00

A Le Coq alus muzejs

Laulupeo pst. 15, 50050 Tartu

(+372) 7 449 726

(+372) 7 449 713

muuseum@alecoq.ee

www.alecoq.ee/meietegmised/ollemuuseum

Ekskursijas gida pavadībā individuāliem 

apmeklētājiem notiek ceturtdienās plkst. 

14.00 un sestdienās plkst. 10.00, 12.00 

un 14.00. Nepieciešama iepriekšēja 

reģistrēšanās.

Ekskursijas gida pavadībā grupām (sākot 

no 10 personām) tikai pēc iepriekšējas 

reģistrēšanās. Ekskursijas notiek otrdienās, 

trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 

sestdienās plkst. 10.00, 12.00, 14.00. 

Iepriekšēja reģistrēšanās darba dienās plkst. 

8.00-16.30 pa tālruni +372 7 449 726 vai 

e-pastu, adrese muuseum@alecoq.ee.

Igaunijas Sporta muzejs

Rüütli 15, 51007 Tartu

(+372) 730 0750

info@spordimuuseum.ee

www.spordimuuseum.ee

Uzņem apmeklētājus:

Trešdiena - Svētdiena 11.00–18.00

Rotaļlietu muzejs

Lutsu 8, 51006 Tartu

(+372) 7461 777

muuseum@mm.ee

www.mm.ee 

Uzņem apmeklētājus: 

Trešdiena – Svētdiena 11.00–18.00

Tartu Rotaļlietu muzeja Teātra māja

Lutsu 2, 51006 Tartu

(+372) 7461 460

teatrikodu@teatrikodu.ee

www.teatrikodu.ee

Uzņem apmeklētājus:

Izstādes Trešdiena – Svētdiena plkst. 

11.00–18.00, 

bērnu studija Trešdiena – Svētdiena plkst. 

11.00–16.00

Tartu Universitātes muzejs

Lossi 25, 51003 Tartu

(+372) 737 5674 

muuseum@ut.ee

www.muuseum.ut.ee

Uzņem apmeklētājus: 

No maija līdz septembrim 

Otrdiena – Svētdiena plkst. 10.00–18.00

No oktobra līdz aprīlim 

Trešdiena – Svētdiena plkst. 11.00–17.00

Tartu Universitātes mākslas muzejs

Ülikooli 18, 50090 Tartu

(+372) 737 5384

kunstimuuseum@ut.ee

www.kunstimuuseum.ut.ee

Uzņem apmeklētājus: 

No maija līdz septembrim 

Pirmdiena – Sestdiena plkst. 10.00–18.00

No oktobra līdz aprīlim 

Pirmdiena – Piektdiena plkst. 11.00–17.00

Tartu vecā observatorija

Lossi 40, 51003 Tartu

(+372) 737 6932

tahetorn@ut.ee

www.tahetorn.ut.ee

Uzņem apmeklētājus: 

No maija līdz septembrim 

Otrdiena – Svētdiena plkst. 10.00–18.00

No oktobra līdz aprīlim 

Trešdiena – Svētdiena plkst. 11.00–17.00

Poligrāfi jas muzejs

Kastani 42, 50410 Tartu 

(+372) 5682 8117

gutenberg@trykimuuseum.ee

www.trykimuuseum.ee

Uzņem apmeklētājus: 

Piektdiena – Svētdiena plkst. 11.00–18.00

Citā laikā pēc vienošanās.

Tartu Pilsētas muzejs

Narva mnt 23, Tartu 51009

(+372) 746 1911

info@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Uzņem apmeklētājus:

Otrdiena – Sestdiena plkst. 11.00–18.00

Oskara Lutsa muzejmāja

Riia 38, Tartu 50405

(+372) 746 1030

liivi@oluts.tartu.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Uzņem apmeklētājus: 

Trešdiena – Sestdiena plkst. 11.00–17.00

Pirmdien – Trešdien pēc iepriekšējas 

vienošanās.



Tartu Dziesmusvētku muzejs

Jaama 14, Tartu 51009

(+372) 746 1020

laulupeomuuseum@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Uzņem apmeklētājus:

Otrdiena – Sestdiena plkst. 12.00–18.00

KGB kameru muzejs

Riia 15b, Tartu 51010

(+372) 746 1914, (+372) 746 1717

kgb@katarina.ee 

www.linnamuuseum.tartu.ee

Uzņem apmeklētājus:

No oktobra līdz aprīlim 

Otrdiena – Sestdiena plkst. 11.00–16.00

No maija līdz septembrim 

Otrdiena – Svētdiena plkst. 11.00–16.00

19. gadsimta Tartu iedzīvotāja muzejs

Jaani 16, Tartu 51007

 (+372) 7361 545

linnakodanik@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Uzņem apmeklētājus:

No aprīļa līdz oktobrim 

Trešdiena – Sestdiena plkst. 11.00–17.00, 

Svētdiena plkst. 11.00–15.00

No oktobra līdz martam 

Trešdiena – Svētdiena plkst. 10.00–15.00

Tartu Mākslas muzejs

Näitusemaja: Raekoja plats 18, 51004 Tartu 

Postiaadress: Vallikraavi 14, 51003 Tartu

(+372) 744 1920

rael@tartmus.ee

www.tartmus.ee

Uzņem apmeklētājus:

Pirmdiena – Piektdiena plkst. 9.00–17.30

Izstādes: 

Trešdiena, Piektdiena – Svētdiena plkst. 

11.00–18.00, Ceturtdiena plkst. 11.00–21.00

Tartu Universitātes botāniskais dārzs

Lai 38, 51005 Tartu 

(+372) 737 6180

botaed@ut.ee

www.ut.ee/botaed

Uzņem apmeklētājus:

Pirmdiena – Svētdiena plkst. 10.00–17.00

Igaunijas Nacionālais muzejs

Izstāžu zāle: J. Kuperjanovi 9, 50409 Tartu

(+372) 735 0445

erm@erm.ee

www.erm.ee

Uzņem apmeklētājus:

Otrdiena – Svētdiena plkst. 11.00–18.00

Igaunijas Nacionālā muzeja Pasta 

muzejs

Rüütli 15, 51007 Tartu

(+372) 731 1450

postimuuseum@erm.ee

www.erm.ee/et/kylasta/Postimuuseum

Uzņem apmeklētājus:

Trešdiena - Svētdiena 11.00–18.00

Igaunijas Nacionālā muzeja Rādi muižas 

parks

Narva maantee 177, 51009 Tartu

(+372) 735 0442

erm@erm.ee

www.erm.ee

Uzņem apmeklētājus: 

Pirmdiena – Svētdiena plkst. 7.00–22.00

Papīra muzejs

Kastani 42, Tartu 50410

(+372) 5557 2500

anne@paberimuuseum.ee

www.paberimuuseum.ee

Uzņem apmeklētājus:

Piektdiena – Sestdiena plkst. 11.00–17.00

Baltijas aizsardzības koledžas muzejs

Riia 12, 51013 Tartu 

(+372) 717 6161, (+372) 5373 8484

kvuoa.muuseum@mil.ee

www.ksk.edu.ee/muuseum

Apmeklēšana pēc iepriekšējas pieteikšanās 

Pirmdiena – Ceturtdiena plkst. 10.00–16.30, 

Piektdiena plkst. 10.00–15.30.

Igaunijas lauksaimniecības muzejs

Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartumaa

(+372) 738 3819

epm@epm.ee

www.epm.ee

Uzņem apmeklētājus:

Otrdiena – Trešdiena, Piektdiena – Svētdiena 

plkst. 9.00–18.00, Ceturtdiena plkst. 

12.00–20.00

Igaunijas Aviācijas muzejs

Veskiorg, Lange, Haaslava vald, 

62115 Tartumaa

(+372) 5026712

info@lennundusmuuseum.ee

www.lennundusmuuseum.ee

Uzņem apmeklētājus:

No aprīļa līdz septembrim plkst. 10.00–18.00

Oktobrī plkst. 11.00–16.00

Ziemā muzejs slēgts.



Kalendārs ir sagatavots pamatojoties uz 11.12.2014. 

Tartu pilsētas kultūras nodaļas rīcībā esošo informāciju.  

Kalendārā plāna sagatavotāji nav atbildīgi par izmaiņām 

pasākumu programmā. 
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