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Tartu ir universitātes pilsēta ar daudzveidīgu un krā-
sainu kultūras dzīvi. Šis informatīvais izdevums sniedz 
pārskatu par ievērojamākajiem notikumiem un pasā-
kumiem Tartu pilsētas kultūras un sporta dzīvē 2014. 
gadā. Tartu pilsētā būs arī daudzi citi pasākumi un 
notikumi, par tiem var atrast informāciju interneta 
mājas lapā: www.kultuuriaken.tartu.ee
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Tartu vizuālās kultūras festivāla „Pasaules filma” laikā 
uz ekrāniem varēs skatīt antropoloģiskas un etno-
grāfiskas filmas. Vienas nedēļas laikā publikai būs 
iespēja pabūt visos kontinentos, ar demonstrējamo 
filmu starpniecību iepazīties ar citādo. Festivāla laikā 
darbosies tematiskās darbnīcas, notiks izstādes un 
tikšanās ar filmu autoriem.

www.worldfilm.ee

Vizuālās kultūras festivāls

Pasaules filma

15. – 22. 
marts



Grafika sniedz ļoti labu iespēju brīvai paš-
izpausmei. Festivāla ietvaros var iepazīties 
ar drukas mākslu, grafikas mākslu. Notiek 
performance/es, ko veido Āzijas, Eiropas un 
Amerikas mākslinieki.

Starptautiskais Tērbatas

grafikas 
 festivāls

www.nongrata.ee

14. marts – 
06. aprīlis



Ziemeļvalstu studentu koru festivāls var lepoties ar 
ilgām tradīcijām, šogad šis festivāls notiek Tērbatā. 
Festivāla programma balstās uz Ziemeļvalstu skarbo 
kora mūziku, to caurstrāvo tēma par tautu identitāti, 
kas tiek, it kā rotaļājoties, apvienota ar vārdu pāri 
ME/ WE (mēs). Festivāla kulminācijas pasākums ir 
26. aprīlī, kad notiek vakara gala koncerts.

Ziemeļvalstu

festivāls
studentu koru

www.nsss2014.ut.ee

24. – 27. 
aprīlis



„Tērbatas pavasaris” ir studentu gara paudējs. 
Dalībniekiem, kā arī viesiem ir iespēja ļaut dvē-
selei un garam atpūsties, izmantot ļoti blīvu 
izklaides un kultūras programmu. Kopdarbība 
rada pozitīvismu, kas jau vairākus gadu desmitus 
ir vērtīgs dvēseles slāpju remdētājs visiem, kas 
apmeklē kādu „Tērbatas pavasara” pasākumu.

Studentu festivāls

Tērbatas 
pavasaris

www.studentdays.ee

28.  aprīlis – 
4. 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 būtis-
kus momentus. Šī gada festivāls aicina 
padomāt par jaunību un jauneklīgumu 
un atrast tos sevī.

Literatūras festivāls

Prima Vista

www.kirjandusfestival.tartu.ee

7. – 10. maijs



Ik pavasari Tērbatā sapulcēsies vairāki desmiti igauņu 
dziedātāju un dziesmu autoru, lai trijās festivāla die-
nās atklātu publikai savas domas un jūtas, kas slēptas 
mūzikā. „Maija dziesmas” festivāls ir domāts tiem klau-
sītājiem, kuri grib kopā ar dziesmu autoru vai izpildītāju 
atrasties uz vienas stīgas.

Autordziesmu festivāls

Maija dziesma

www.mailaul.ee

8. – 10.  
maijs



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, muzi-
kantu, dziedātāju veikumu.

Arhaiskās daiļrades festivāls

RegiÖÖ

www.tartu.ee/regioo

16. – 18.  
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.

Muzeju nakts

www.muuseumiöö.ee

17. 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 
filmas, notiek koncerti.

Mūzikas festivāls

Indiefest

www.indiefest.eu

19. – 24. 
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.

Starptautiskā

baznīcu nakts
Tartu

www.kirikuteoo.ee

23. maijs



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.

Ģimenes festivāls 

„Pāri 
slieksnim 
         – pastāsti man 
 vienu stāstu“

www.kultuuriaken.tartu.ee

1. jūnijs



Igauņu komponistu festivāls ir viens no lielā-
kajiem Igaunijas laikmetīgās mūzikas festivā-
liem. Profesionālu interpretu izpildījumā skan 
mūsdienu klasika, jaunas versijas un pirmat-
skaņojumi. Tartu Jāņa baznīcā (Tartu Jaani kirik) 
notiek festivāla pamatprogrammas pasākumi – 
koncerti, darbnīcas un Nakts universitāte – un 
skan ceturkšņu mūzika.

Igauņu 

komponistu 
festivāls

www.composer.ee

3. – 8.  
jūnijs



Festivāls „Skan mūzika pilnā sparā” (Mürtsub pill) 
piepilda Tērbatas pilsētu ar jautru pūtēju orķestru 
mūziku. Festivāls ir unikāls gan Igaunijas, gan Bal-
tijas līmenī – uzstājas deju un bērnu orķestri, big-
bendi, festivāla koporķestris. Notiek liela parāde un 
gala koncerts. Viesi atbrauc no Ungārijas, Čehijas, 
Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Krievijas.

Pūtēju orķestru festivāls 

Skan mūzika 
pilnā sparā

www.potartu.ee

4. – 8.  
jūnijs



Tērbatas dziesmu svētki „Agrāk un tagad” ir 
veltīti igauņu komponistes, kordiriģentes un 
ērģelnieces Mīnas Hermas (Miina Härma) 150. 
gadu jubilejai. Piedalīsies kori, pūtēju orķestri, 
tautas deju ansambļi, vokālie ansambļi, pavisam 
apmēram 7000 cilvēku. Pirms dziesmu svētkiem 
notiek mūzikas nedēļa, pasākumi notiek dažādās 
Tērbatas koncertzālēs.

Tērbatas 
dziesmu svētki 

„Agrāk un tagad”

www.laulupidu.tartu.ee

7. jūnijs



„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.

Mūzikas festivāls 

Punk N Roll

www.punknroll.ee

11. – 13.  
jūlijs



Hanzas dienu ietvaros tiek atdzīvināta viena 
Tartu senās vēstures nodaļa no tiem laikiem, 
kad Tartu bija tirgotāju pilsēta, satikšanas vieta 
Austrumiem un Rietumiem. Festivāla centrālie 
notikumi norisināsies pilsētas laukumos, kā arī uz 
parka skatuvēm, kur darbosies liels rokdarbu un 
lauku labumu tirgus. Apmeklētāji tiks iepazīstināti 
ar seno laiku darba paņēmieniem un paražām, 
notiks koncerti, tiks dejots un izveidotas izstādes.

Hanzas dienas

www.hansapaevad.ee

11. – 13.  
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 filozofiju. 

www.erpmusic.com

Festivāls

Stikla pērlīšu 
spēle

10. – 15.  
jūlijs



Tērbatas Popkoru svētki ir viena no sadzie-
dāšanās izpausmēm. Lieliski kori, solisti un 
dejotāji sniedz iespēju baudīt igauņu pop 
un rokmūzikas labākās dziesmas. Popkoru 
svētkos dzied visi!

Popkoru svētki

www.festival.tartu.ee

12. jūlijs



Par prieku Tērbatas iedzīvotājiem ir atdzīvināta 20. 
gadsimta pirmā ceturkšņa tradīcija, kas paredzēja 
rīkot pilsētniekiem bez maksas vasaras koncertu, lie-
kot uzsvaru uz klasisko mūziku. 2014. gada brīvdabas 
koncerta diriģents ir Vanemuines muzikālais vadī-
tājs un galvenais diriģents Pauls Megi (Paul Mägi). 
Koncerts notiek dabiskajā amfiteātrī pašā pilsētas 
vēsturiskajā sirdī – Domkalnā, Kassitoome ielejā.

Vanemuines simfoniskā orķestra 

vasaras 
koncerts

www.vanemuine.ee

27. jūlijs



„tARTuFF” laikā Tērbatas Doma laukumā darbojas 
brīvdabas kinoteātris ar Baltijā vislielāko ekrānu – 
un bez maksas! Vakara tumsā ļaudis var baudīt ļoti 
dažādas filmas par mīlestību. Zvaigžņotās debesis 
rada īpatnēju kino maģiju, kinomīļiem ir iespēja bau-
dīt ļoti blīvu dokumentālo filmu programmu. Notiek 
tikšanās ar filmu autoriem, aizraujošas literatūras 
stundas, emocionāli piepildīti koncerti. Mīlestība var 
būt sāpīga, skaista, mokoša un piedodoša.

Tartu mīlestības filmu festivāls 

tARTuFF

www.tartuff.ee

4. – 9.  
augusts



Tartu mūzikas nedēļa ir ikgadējs jaunās pop-
mūzikas festivāls, kura laikā universitātes 
pilsētas publiskās vietas piepilda bezmaksas 
koncerti. Par festivāla kulmināciju var uzskatīt 
klubu nakti, kad uz vairākām skatuvēm uzstā-
jas pašmāju un ārzemju izpildītāji.

Tartu 

mūzikas 
nedēļa

www.tartumuusika.ee

8.– 10. 
augusts



UIT-festivāls ir paredzēts, lai ar izrādēm, 
instalācijām un koncertiem atklātu Tērba-
tas pilsētas telpu. UIT-festivāls palūkosies 
ar negaidītu skatu uz Tērbatas simboliska-
jām vietām un nomales teritorijām, atklājot 
neparasto un dīvaino ikdienā. Iespējams, 
laikmetīgā māksla nebūs nemaz tik bries-
mīga, tā tikai aizķers sociālo nervu. Tiksi-
mies UIT-festivālā!

Pilsētas  
festivāls UIT

www.uit.ee

14. – 16. 
augusts



Festivāla centrs, protams, ir Tartu galvenais dabas 
simbols – Mētras upe (Emajõgi). Ar Mētras upi ir 
saistītas dažādas sacensības, paredzētas dažādas 
darbības uz upes un tās krastos. Festivāla laikā 
skan laba mūzika! Šis omulīgais pasākums būs 
lieliska tikšanās vieta visiem!

Mētras 
festivāls

www.tartu.ee/emajoefestival

15. – 16.  
augusts



Teātru festivāls „Drāma” ir kļuvis par tikšanās 
vietu tiem, kam ir interese par Igaunijas teātra 
mākslu, par to, kā mūsdienu Igaunijas teātris 
uzrunā savu laikmetu un Igaunijas sabiedrību. 
Igaunijas teātru festivāls „Drāma” ir kuratora 
festivāls, 2014. gada pamatprogrammu kopā 
ar radošo padomi sastādījis pazīstamais igauņu 
rakstnieks Tenu Ennepalu (Tõnu Õnnepalu). 
Kā jau iepriekšējos gados pieņemts, publikai 
tiek piedāvātas dažādas papildu programmas, 
klubu vakari un koncerti.

Igaunijas teātru festivāls 

Drāma

www.draama.ee

1. – 7.  
septembris



ART IST KUKU NU UT ir laikmetīgās mākslas 
festivāls, kam raksturīga vietas un konteksta 
specifika. Katru gadu Tartu festivālā nonāk 
gan igauņu, gan arī starptautisku mūsdienu 
mākslas zvaigžņu darbi, bet vienmēr var 
paļauties uz Tartu kultūrtelpas vēsturisko 
savdabību un tās nākotnes ievirzēm.

Laikmetīgās mākslas festivāls

ART IST 
KUKU NU UT

www.artistkukunuut.org

4. sept–  
26. okt



AniMatsuri ir jauniešu auditorijai paredzēts 
japāņu popkultūras festivāls, kura programmā 
ietilpst interesanti priekšlasījumi, aizraujošas 
sacensības, darbnīcas, cīņu mākslas demons-
trējumi un daudz kas cits. Festivāla centrālais 
notikums ir kostīmu sacensības jeb cosplay, 
uzvarētājs kādā no kategorijām brauks uz 
Londonu – Eiropas līmeņa sacensībām.

Japāņu popkultūras festivāls

AniMatsuri

www.animatsuri.anime.ee

19. – 21.  
septembris



Zinātnieku centrs AHHAA septembrī gaida 
gan lielus, gan mazus uz „Zinātnieku nakts” 
festivālu. Visu nedēļu viesiem būs iespēja 
uzzināt, ar ko zinātnieki nodarbojas, un 
iepazīties ar dažādu zinātņu jaunākajiem 
sasniegumiem. Festivāla kulminācija ir 26. 
septembrī notiekošā „Zinātnieku nakts”, 
kad, līdzīgi kā citur Eiropā, visā Igaunijā 
notiek vairāk nekā 300 ļoti aizraujošu 
zinātnisku notikumu.

Zinātnieku 
nakts festivāls

www.ahhaa.ee

21. – 26.  
septembris



Starptautiskais autordziesmu festivāls būs 
īsts baudījums autordziesmu izpildītājiem un 
klausītājiem. Citu līdzīgu festivālu vidū Tartu 
pilsētas festivāls ieņem nozīmīgu vietu. „Lap-
kriša mūzikas” festivālā uzstāsies pazīstami un 
talantīgi bardi. Festivālā būs daudz izpildītāju 
no visas pasaules.

Starptautiskais 
autordziesmu festivāls 

Lapkriša 
mūzika

www.mellnovfest.com

3. – 5.  
oktobris



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.

Starptautiskais 
senās mūzikas festivāls

Orient et 
Occident

www.festivitas.ee

9. – 12.  
oktobris



Tērbatas džeza un ritma mūzikas festivāls atklāj 
radoša lādiņa pārpilnu igauņu mūziku. Igauņu 
džeza elites vislabākās domas un jaunās paau-
dzes mūziķu drosmīgo un pozitīvo enerģiju 
projektā apvieno atslēgvārdi – labskanīgums, 
improvizācija un ideja. Festivāls nenovelk kon-
krētas žanru robežlīnijas – tiks atskaņota ļoti 
dažāda mūzika – mainstream, kamerdžezs, etno-
džezs, world music, groove jazz un fusion.

IDeeJazz
Tērbatas džeza un ritma 
mūzikas festivāls 

www.ideejazz.ee

31. okt –  
2. nov



„Trakā Tartu“ ir starpžanru festivāls, satikšanās 
vieta rakstniekiem, mūziķiem, māksliniekiem. 
Līdzās dzejai, mūzikai un vizuālai mākslai šis 
pasākums liek iepazīt neparastas vietas, kur 
daiļrade iegūst jaunu elpu... Sadarbībā ar 
Turku dzejas festivālu „Runoviikko“ novem-
bra mēnesī Tērbatā ieradīsies arī savdabīgi 
aizjūras un aizrobežu vārdu meistari.

Starpdisciplinārais festivāls 

Trakā Tartu

kultuuriaken.tartu.ee

14. – 15. 
novembris



Pateicoties 18. „Tumšo nakšu” filmu festivālam, 
Tartu publikai ir iespēja iepazīties ar pasaules 
labākajām filmām. Igaunijas kino svētki pievēr-
sīsies Eirāzijas pēdējā gada filmām, bet novārtā 
nepaliks arī citas filmas, satikšanās ar režiso-
riem, izglītojoši pasākumi, viktorīnas, koncerti. 
Festivāls apgaismo!

Tērbatas 

Tumšo nakšu
   filmu festivāls

www.poff.ee

15. – 30. 
novembris



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 – 14. – 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.

Ielas deju festivāls 

Battle of EST

www.boe.ee

13.  
decembris



Jau 20. 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.

Starptautiskais 
vingrošanas turnīrs

Mis  
Valentine

www.vkjanika.ee

7. – 9.  
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.

43. Tartu 
Maratons

www.tartumaraton.ee

16.  
februāris



SEB Tartu Skriešanas maratons ir lielākais 
Baltijā apvidus skrējiens ar vairākiem tūk-
stošiem dalībnieku. Maratona distance 
šķērso Dienvidigaunijas daudzās un dažā-
dās ainavas. Amatieri var izvēlēties skriet 
vai nu 23 km, vai 10 km garu distanci, to 
var pieveikt dažādi – ar skriešanas vai 
nūjošanas metodi. Mazākiem dalībnie-
kiem notiek savi skrējieni.

SEB 32. Tērbatas 

skriešanas 
maratons

www.tartumaraton.ee

11. maijs



Starptautisko profesionālo velosipēdistu sacen-
sību 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.

Tour  
Of Estonia

www.tourofestonia.ee

29. – 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 Dien-
vidigauniju un finišē Tartu pilsētas centrā, kur 
notiek arī populārie bērnu braucieni. Tartu 
velorallijs iekļauts Estonian Cycling Weekend 
programmā.

SEB 33. Tartu 

velorallijs

www.tartumaraton.ee

1. jūnijs



Tartu Mill Triatlon ir pilsētas triatlona sacen-
sības, kas notiek vienlaikus ar Hanzas dienu 
pasākumiem. Programmā ietilpst Eiropas 
kausa posms profesionāļiem, amatieru triat-
lons un bērnu triatlons. Sacensību trase ir 
skatītājiem ērti aplūkojama, bet sportistiem 
tā piedāvā aizraujošus izaicinājumus.

Tartu Mill 

Triatlon
/ Tartu ITU European Triathlon Cup

www.tartutriatlon.ee
cup.tartutriatlon.ee

12. – 13.  
jūlijs



Auto 24 Rally Estonia 2014 ir FIA Eiropas autorallija 
meistarsacīkšu oficiālais posms. Uz Tērbatas un 
Dienvidigaunijas grants ceļiem var redzēt Eiropas 
labākos autosportistus. Pateicoties Eurosport un 
partneriem, TV-translācija un rallija reklāma nonāk 
pie 20 miljoniem skatītāju visos kontinentos. Auto 
24 Rally Estonia sacensību centrs, starta un finiša 
paaugstinājums atrodas Tērbatas centrā, Domkalnā 
notiek atraktīvs testa brauciens.

Auto 24 

Rally Estonia
 2014

www.rallyestonia.ee

17. – 19.  
jūlijs



Skandināvijas un Baltijas vislielākās skrituļslidoša-
nas sacensības. Populārā maratona starts tiek dots 
Tērbatā, sacensību centrs atrodas Rādi muižā. 42 
km un 21 km garās distances ir pa spēkam katram 
skrituļslidu fanam, dalībniekiem ir unikāla iespēja 
baudīt braukšanas prieku Tartu-Narvas šosejā, kur 
parasti notiek satiksme. Programmā ietilpst sprinta 
sacensības un bērnu braucieni.

SEB 8. Tartu 

skrituļslido-
šanas mara-
tons

www.tartumaraton.ee

24. augusts



Pasaulē trešais pēc dalībnieku skaita apvidus 
velomaratons sniedz dalības prieku dažādiem 
vecumposmiem un sportistiem ar dažādu saga-
tavotību – pavisam kopā maratonā piedalīsies ap 
7500 velosipēdistu. Pamatdistances – 89 km un 
4o km – atrauj sportistus no pilsētas burzmas un 
aizved Dienvidigaunijas līkumainajos ceļos. Ģimeņu 
atvasītēm ir paredzēti bērnu braucieni.

SEB 17. Tartu 

velomaratons

www.tartumaraton.ee

21.  
septembris



Tartu Pilsētas maratons ir unikāla maratona dis-
tance Igaunijā – sportisti skrien visu maratona 
distanci pa vienu un to pašu apli – ka katrs kilo-
metrs sniedz arvien aizraujošākus pārdzīvojumus. 
Kam gribas, tie var skriet 21 km garu distanci. 
Vienlaikus notiek amatieru vidū ļoti populārais 
Tartu Rudens skrējiens, akadēmisko saimi gaida 
Tartu Studentu maratons. Rudens skrējiena un 
Studentu maratona distanču garums ir 10 km, to 
var veikt dažādi – izmantojot vai nu skriešanas, 
vai arī nūjošanas metodi. Mazajiem Tartu centrā 
notiek bērnu skrējieni.

3. Tartu 

Pilsētas 
maratons 
Tartu 

Rudens 
skrējiens 
3. Tartu 

Studentu 
maratons
www.tartumaraton.ee

4.  
oktobris



Ziemas mūzikas festivāls 
3.–9. janvāris 
www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival 

Skolas dejas – Tartu apriņķa posms 
18.–19. janvāris 
2014.koolitants.ee

Idas Urbeles deju skolas starptautiskais baleta 
galakoncerts “Daiļo mākslu glabātāja”
22. februāris
www.idatantsukool.ee

Skolas dejas – Tartu pilsētas un piepilsētas posms 
9. marts
2014.koolitants.ee 

Krievu balle Tartu pilsētā 
15. marts 
www.kultuuriaken.tartu.ee

Priekšpilsētas festivāls – Zupas pilsētas dienas 
23.–27. aprīlis
supilinn.ee/supilinna-paevad 

Tartu mazākumtautību festivāls 
25.–26. aprīlis 2014 
www.tartu.ee/rahvakultuur

Japāņu animācijas filmu festivāls JAFF
1.–11. maijs
www.animefest.eu 

Mode-Performance-Dejas 
3. maijs
www.artcol.ee/mpt

X sieviešu deju grupu sacensības 
/III Igaunijas sieviešu deju festivāls 
03.–04.maijs 2014 
www.errs.ee

Ziemeļu Simfoniskā orķestra koncerts 
10. maijs
www.nordicsymphony.com 



Priekšpilsētas festivāls – Karlovas dienas 
12.–18. maijs
www.karlova.ee

Tartu rotaļlietu muzejs – 20 gadu jubileja 
24. maijs
www.mm.ee

Tartu pilsētas vingrošanas svētki 
3. jūnijs 2014
www.tartuvoimlemispidu.weebly.com 

Modes izrāde Antonija ģildes sētā 
13. jūnijs
www.lmk.ee 

Uzvaras dienas svētki un Jāņu diena Rādi muižā 
(Raadi) 
23. jūnijs 2014 
www.tartu.ee 
 
Tartu pilsētas diena 
29. jūnijs
www.tartu.ee

Tartu tradicionālo deju festivāls 
4.–10. augusts 
www.sabatants.ee

Tartu Rudens dienas 
13.–19. oktobris
 www.studentdays.ee

Kultūras mantojuma dienas jaunatnei 
27.–29. novembris 
www.tartu.ee/rahvakultuur

Ziemassvētki Tartu 
30. novembris–24. decembris 
www.joululinn.tartu.ee

Ziemeļu Simfoniskā orķestra koncerts 
5. decembris
www.nordicsymphony.com 
 
 Ziemassvētku mūzikas festivāls 
 5.–20. decembris
www.tmk.ee
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festivāls 
Mūzikas festivāls „Punk N Roll” 
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Kalendārs ir sastādīts, balstoties uz informāciju, kas bija Tartu 
pilsētas kultūras nodaļas rīcībā 06.12.2013. Sastādītāji neatbild 
par iespējamām izmaiņām pasākumu programmā.

www.visittartu.com


