
Tveri Eesti Selts loodi 23.11.1998.aastal asutava koosoleku otsusega. 25. jaanuaril 1999.a. 
Tveri oblasti Administratsiooni Justiitsvalitsuse poolt selts registreeriti, registrinumber 681. 
Seltsi kuulub ametlikult 17 liiget. 

Selts teeb aktiivset koostööd V.V. Andrejevi nimelise laste kunstikooliga, Kalinini rajooni 
Burashevo külavalitsusega, karjala ja soome seltsidega, oblasti raamatukoguga, 
organisatsioonidega "Elu kvaliteet" ja "Tveri majavalitseja"; Haljala eesti kultuuriseltsiga. 

Veebruaris.2016  külastasid EV Suursaatkonna  kutsel Tveri Eesti Seltsi esimees  E. Aljas ja 
juhatuse liige J. Julegina külastasid suursaatkonda Moskvas. Suursaadik A.Hilpus andis üle 
Välisministeeriumi kodanikudiplomaatia tänukirjad kultuurisidemete arendamise eest Eesti 
Vabariigi ja Tveri oblasti vahel. 

  

 

Märtsis.2016 Seltsi liikmed ja partnerid osalesid üritustel, mis olid korraldatud esimese Eesti 
Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi mälestuseks Burashevos. Üritusest võttis osa ka EV 
suursaadik Moskvas Arti Hilpus ja saatkonna 2.sekretär  Regina Palandi-Paju. 

  

 

 



Tveri Eesti Seltsi liikmete I. Berestenko ja A. Eunapi juhtimisel muusikakooli õpilased 

osalesid väga paljudel üritustel, kus nad alati esitasid eesti muusikateoseid 

Juuni.2016  Osalemine Tveri linna päevade üritustest. Esineti põhilaval, mis oli üles seatud 
A. Nikitini nimelisel kaldapealsel. Seltsi liige N. Berestenko valmistas lastega ette ka EESTI 
rahvatantsu esitamise. 

 

Juulis.2016 toimus ühinenud delegatsiooni visiit Eestisse, lisaks Tveri Eesti Seltsile 
külastasid Eestit ka organisatsioonide "Elu kvaliteet" ja "Tveri majavalitseja" esindajad, et 
tutvuda Eestis korteriühistute tööga. Sama visiidi käigus allkirjastati koostööleping Tveri 
Eesti Seltsi ja Haljala Kultuuriseltsi vahel 

Augustis.2016 Tveri Eesti Seltsi esimees eitles Tveri seltsi eesti diasporaade rahvusvahelisel 
kohtumisel Tartus. Näidati  videofilmi  seltsi tegevusest ja esitleti videofilmi "Nurmekunde -
130 aastat". 

   

Septembris 2016  viidi V. V. Andrejevile nimelises Kunstidekoolisв läbi üritus "Natalija 
päev" (märtrite Adriani ja Natalija mälestuseks). Üritus toimus projekti (Nimed ja 
traditsioonid. Eesti ja Ukraina noodid Tverimaa meloodia raames. 



 

 

Septembris.2016 osales perekonnaansambel "Õunake" Tveri Botaanikaaias korraldatud 
"Lõikusepeol". Mihklipäev -eestlaste lõikusepidu. 

 

 

Oktoobris.2016 Riigikogu külastamine ja kohtumine riigikogulastega. Riigikogulaste roll 
elanikonna teenindamise organiseerimisel elamu- ja kommunaalmajanduses. Riigikogulased 
Vladimir Velman, Mihhali Stalnuhhin, Valeri Korb. 

  

Urmas Tamme "targa majaga" tutvumine. 



  

Külastati Rakvere linnust 

 

 

Oktoobris.2016  toimus Soome-ugri rahvaste päev Gorki nimelises raamatukogus. 

  

Novembris .2016 osalesid pereansambel "Õunake", seltsi liikmed, sõbrad-partnerid Rahvaste 
ühtsuse päeva raames korraldatud pidustustel. 

  

Ansambel "Brass-Renessans"; kes mängib põhiliselt eesti muusikat, gala-kontserdil "Jurii 
Rozum ja Venemaa noored talendid" Tveri Filarmoonias. 



Osaleti pidulikel üritustel, mis olid pühendatud "Armeenlaste Liidule Venemaal"  

 

Aitasime korraldada Eesti delegatsiooni visiiti Burashevosse Kalini rajoonis, kus toimus ka 
Sinimäe Põhikooli ja Kalini rajooni koolide koostöölepingu sõlmimine. 

  

 

Detsembris 2016 «Kohtumised Eestiga". Kontserdil kõlas R. Valgre ja G. Ernesaksa 
looming. Mängiti traditsioonilisi eesti rahvamänge, iga osavõtja sai kingituseks 
traditsioonilise "präänikust poisi". 

  

Tveri Eesti Seltsi esimees  

Elmar Aljas  

 


