CURRICULUM VITAE
Nimi:
Sünniaeg:
Aadress:
Telefon:
E-post:
Hariduskäik:

Täienduskoolitus:

JAANIKA KÄST
24.06.1974
E. Enno 25-10, 68207 VALGA
5341 2974
jaanika.kast@jaanikese.edu.ee
2013-2017 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, õigusteaduse
bakalaureuseõppe õppekava (riigieelarveline koht). Katkestasin
õpingud 2017 (sooritasin loogika, õiguse entsüklopeedia,
psühholoogia, majandusteooria, Ladina juriidiline terminoloogia ja
õigussüsteemide võrdleva ajaloo eksamid).
2008 – 2010 Tartu Ülikool, haridusteaduse magistri kraad
(koolijuhtimine), riigieelarveline koht (123 EAP), magistritöö teema:
„Õpetajate ja koolide tugispetsialistide võrgustikutöö tõlgendused ning
õpilaste heaolu koolikeskkonnas“. Saavutus: 22.10.2010 Tartu Ülikooli
tänukiri panuse eest üliõpilasteadusesse.
1999-2001 Tallinna Pedagoogiline Seminar, lasteaiaõpetaja, kutsekõrgharidus, riigieelarveline koht (120 AP)
1989-1992 Valga 1. Keskkool (Valga Gümnaasium), humanitaarklass.
2018
Advokaadibüroo LEXTAL, Addenda, SA Innove „Õigusalased teadmised
haridusasutuse juhile“ 27.02-04.06.2018 (38 akad/t)
Merlecons ja Ko OÜ „Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja
HEV õpilaste toetamine“ (6 t)
Angela Jakobson, kliiniline psühholoog „Depressioon: õpilase
toetamise võimalused“ (6 t)
SA Innove, International ePathfinder 2018, Moodle õpikeskkonnas
e-õpe, hariduse tugiteenuste valdkonna inglise keelne
põhisõnavara (21 akad/t)
2017
SA Innove sisekoolitused – tunnustav juhtimine, hariduse asjatundjate
pealelõuna, kaugtöö plussid ja riskid, juhi eeskuju ja muutuste
juhtimine (10 t)
Tartu Ülikool „Kaasava hariduse seminar“, Serbia, Šveitsi ja Eesti
näidetel (8 t)
Verge-toimetulek agressiivse käitumisega (14 t)
Nõustamise- ja infoteenused Ameerikas: professor Spencer Niles
(College of William and Mary, USA) ülevaade HOPE nõustamismudelist
ja selle kasutamisvõimalustest. Professor James P. Sampson, Jr.
(College of Education, Florida State University, USA) tutvustas
kognitiivset infotöötluse mudelit CIP, kuidas arendada infootsimise
oskuseid (16 t)
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2016
Expo 2016, International Horticultural Exposition „Flowers and
Children“, Antalya
Tööpäev 2017, koolitus-konverents, Kuidas aidata kaasa iseenda ja
kolleegi töö edukusele läbi coachingu? tippkoolitaja ja superviisor
Signe Vesso jt (6,5 t)
Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ ja Maire Riis, „Kogukondlik
lähenemine kriisijuhtumile Euroopa vastavate juhiste ja senise
kogemuse valgusel“ (7,5 t)
OSKA Avakonverents „Töö ja oskused 2025“,TTÜ
innovatsioonikeskuses Mektory konverents, kus tutvustati olulisemaid
tulevikutrende, mis mõjutavad töö sisu, tähendust ja oskuste vajadust.
Õppekäik Helsinkisse. Helsingin Diakoniaopisto ja SA Innove,
„Alaealiste ja noorte täiskasvanute turvapaiga taotlejate olukord,
integratsioon ja koolitusküsimused“ (8 t)
Avatud Meele Instituut, projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele
suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine“ raames Rajaleidja
piirkondlike keskuste täiendkoolitus ja supervisioon (24 t)
Tartu Ülikool Viljandi kultuuriakadeemia, Draamaimprovisatsioon (8 t)
ja 0,25 EAP
EBS Juhtimiskoolituse keskus, Keskastme ja tippjuhtide
koolitusprogramm, V moodulit: meeskonnatöö ja kommunikatsioon,
juhi rollitunnetus ja enesejuhtimine, inimeste juhtimine ja
arendamine, strateegiline juhtimine oma valdkonna arendamisel,
protsesside juhtimine (72 t)
2015
OÜ Valga Keeleõpe Valga keeltekool (Euroopa Keelemapi tase B-1)
(80 t)
Tartu Ülikool „Õpilaste väärtusmäng-väärtuskasvatuse tööriist“ (7 t)
Koolituskeskus Vilko MÜ „Erivajadustega laps tavakoolis ja
õppematerjali kohandamine. Individuaalse õppekava ja käitumise
tugikava koostamine“ (6 t)
Rahandusministeerium ja MTÜ Rahatarkus koolitus „Rahatarkus“(4 t)
E-Katedraal Koolituskeskus OÜ „Töökeskkonna volinike ja –nõukogu
liikmete ning töökeskkonna spetsialistide väljaõppe kursus“ (24 t)
2014
MS World, MS Outlook ja MS Excel 2013 kasutamine Rajaleidja
keskuste juhtidele (20 t)
2013
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo arenguprogramm „Väärt
algatused noorte tööotsijate toetamiseks“
MTÜ Põlvamaa Sotsiaaltööühenduse AGENS korraldatud õppekäik
Soome Vabariiki, Lõuna-Karjala maakonna sotsiaal- ja
tervishoiupiirkonda Lappeenrantas
Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus
„Õigus mittejuristidele“ ja „Haldusmenetlus ja järelevalve“ (14 t)
Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus
„Halduskohtumenetluse seadustik“ ja „Kaasav juhtimine“ (14 t)
Traumateraapia- ja Koolituskeskus OÜ ning Laste ja Noorte
Kriisiprogrammi korraldatud traumaterapeudi Sandra Wielandi
koolitus „Varase lapseea trauma“ (8 t)
2011
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Valga maakonna alaealiste komisjoni korraldatud õppekäik Soome
Vabariiki, külastasime Kirkkojärvi ja Leppävaara koole ja Arabiaranta
noortekeskust Espoos (8 t)
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo „Mobiilne noorsootöö
riskioludes elavate noortega“ (18 t)
Tartu Laste Tugikeskus „Teismeliste nõustamine“(16 t)
Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ „Mittetulundusühenduste
baaskoolitus” (24 t)
OÜ Meediakool „Meediakoolitus” (16 t)
2010
OÜ Logoserv „Kuritegevust ennetavate programmide ning
projektidega tutvumine Stockholmis”, noorteorganisatsiooni Fryshuset
külastamine (8 t)
Stokmann koolitus „Isikuandmete kaitse ja avalikustamine” (5 t)
Eesti Noorsootöö Keskus „Kontakti ja suhtlemisoskuste arendamine”
(16 t)
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus „Töölepingu seadus ja selle
rakendamine“ ja „Puhkuse andmine ja kasutamine“ (8 t)
Tartu Laste Tugikeskus „Väärkoheldud lapsed ja nende toetamine“
(16t)
2009
Anu Virovere ja Partnerid OÜ „Emotsionaalne ja sotsiaalne
intelligentsus“ (16 t)
Eesti Noorsootöö Keskus, „Psühholoogilised käsitlused alaealiste
komisjonide sekretäride töös“ (16 t)
Valga linna haridusjuhtide koolitus- ja õppereis Brüsselisse, Euroopa
Liidu Kooli (LUX 1), Euroopa Liidu töötajate laste lasteaia ja Euroopa
Liidu Nõukogu külastus
2007
Tallinna Ülikool „Arengukava koostamise koolitus”(2 AP)
OÜ Self-II „Meeskonna juhtimine ja koostöö” (16 t)
Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus „Eesti keel
ametikeelena”(8 t)
Tervise Arengu instituut „Esmatasandi laste- ja peretöö tõhustamine“,
(80t)
2006
Taani Kultuuri Instituut Eestis ja Valga Linnavalitsus „Tutvumine Taani
haridussüsteemiga” õppevisiit
TÜ Pärnu kolledž „Avalike teenistujate juhtimiskoolitus”(16 t)
Eesti Noorsootöö Keskus „ Alaealise õigusrikkuja kohtlemise süsteem
Poolas” õppevisiit
Eesti Lastefond „Lahutusseminari juhendajate koolitus“ (100 t)
2005
Maaelu Arengu Instituut „Sotsiaalprojektide juhtimine ja
rahastamistaotluste koostamine” (32 t )
Tervise Arengu Instituut „Juhtumi korraldamine võrgustikutöös“ (40t)
2004
Personalijuhtimise Keskus „Sekretäritöö lühikursus” (20 t)
Toivo Niiberg „Koolivalmidus ja arenguvestlus“, „Õpiraskused ja nende
ületamine“ (8t)
2003
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Töökogemus:

Kuulumine nõukogudesse:

Keelteoskus:

OÜ Adult Studium Koolituskeskus. Vene Föderatsioonide koolide
tööst, Peterburi arhitektuurist ja ajaloost (24 t)
Merlecons ja Ko OÜ „Distsipliiniprobleemid ja nende lahendamise
hierarhia“ (4 t)
2002
OÜ Adult Studium Koolituskeskus, tutvumine Soome koolisüsteemiga,
Hämenküla Lukio kooli juhtimine, õppekava, kooliarendamine,
huviharidus, materiaalne baas
Tallinna Pedagoogikaülikooli juhtimiskursus „Üldhariduskooli juhtimine“
(240 t)
Merlecons ja Ko OÜ „ Koolijuhi pädevuskoolitus personaliarenduse alal
koolis“ (120 t)
2018 (juuni) – EV HTM Valga Jaanikese kooli ja Urvaste kooli direktor
2015-2018 Valgamaa Kutseõppekeskus, kutseõppeasutuse õpetaja
2014 (aprill) – 2018(juuni) SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskuse juht
(keskuse mehitamine, rajamine ja käivitamine, tagada Valga
maakonnas kvaliteetne õppenõustamis- ja karjääriteenuste
kättesaadavus ja arendamine). Saavutus: Sa Innove Aasta tegu 2016
auhind konverentsi „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda“
korraldamise eest Valgamaal. Saavutus: 2017. aastal on pälvinud
keskuse juht ja kõik erialaspetsialistid maavanema tänukirja
hardustugiteenuste osutamise eest Valgamaal.
2008 – 2014 märts Valga Maavalitsus, peaspetsialist laste hoolekande
alal (erinoorsootöö ja laste hoolekande korraldamine maakonnas so
võrgustikutöö juhtimine piirkonnas, riikliku järelevalve
ettevalmistamine ja läbiviimine, avalduste lahendamine, laste õiguste
alane teavitustöö, koostöö korraldamine organisatsioonidega sh
meediaga, MTÜdega, riigiasutustega sh kohtunike ja prokuröridega,
ettepanekute tegemine valdkonna arendamiseks ja õigusaktide
muutmiseks). Saavutus: Siseministeeriumi 23.02.2010 tänukiri
kohusetundliku töö eest Valgamaa laste heaolu edendamisel.
Saavutus: MTÜ Oma Pere „Aasta 2013 tegija“ . Saavutus:
Lasteombudsmani tänukaart olulise panuse eest abivajavast lapsest
teatamise ja andmekaitse juhendi koostamisel 2013.a.
2007 veebr – 2007 dets Valga Maavalitsus, alaealiste komisjoni
sekretär, peaspetsialist lastekaitse alal ülesannetes
2004 – 2007 Valga Maavalitsus, alaealiste komisjoni sekretär,
peaspetsialist lastekaitse alal ülesannetes, maakondliku
nõustamiskomisjoni esimees
2001 - 2004 Kaagjärve Lasteaed-Algkooli juhataja (18 alluvat sh 8
majandusala töötajat ja 10 pedagoogi, asutus paiknes ühes vallas ja
kahes erinevas piirkonnas Kaagjärves ja Lüllemäel).
1997 - 2001 Keila lasteaed „Vikerkaar“ lasteaiaõpetaja
1992 - 1995 Lüllemäe Põhikool, huvijuht ja õpetaja
2016 – MTÜ Õnnelik Kodu juhatuse liige
2016 – 2018 Valgamaa siseturvalisuse nõukogu liige
2012 – Valga Jaanikese Kooli hoolekogu liige (2018 koolijuhi tänukiri
kooli hea maine kujundamise eest)
2010 – 2014 Valgamaa Tervisenõukogu liige
2010 – 2013 Haridus- ja Teadusministeeriumi moodustatud alaealiste
õigusrikkumiste ennetamise ja vähendamise koordinatsioonikogu liige
Eesti keel - emakeel
4

Ettekanded ja esinemised:

Arvutioskus:
Juhiload:
Harrastused:
Ühiskondlik tegevus:
Isikuomadused:

Vene keel kõnes hea, kirjas rahuldav, mõistmine hea
Inglise keel kõnes rahuldav, kirjas rahuldav, mõistmine rahuldav
2014 nov-2017 nov Valgamaa Rajaleidja konverentside „Kõik lapsed
peavad saama võimaluse õnnestuda“ idee autor, eestvedaja,
peakorraldaja.
14.04.2016 MTÜ Lastekaitse Liit, konverents "Kiusamisvaba elutee
algab meist!“, esinesin konverentsi paneeldiskussioonis koos erinevate
tippspetsialistidega näit Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
20.11.2015 Valgamaa Rajaleidja konverentsi „Kõik lapsed peavad
saama võimaluse õnnestuda“ ettekanne
„Laste õigused, vabadused ja kohustused uue lastekaitseseaduse
valguses”
25.08.2015 Võrumaa koolide direktorite ja õppealajuhatajate
õppepäev ettekanne „Lapse õigused, vabadused ja kohustused uue
lastekaitseseaduse valguses“
10.10.2013 Valgamaa noortekonverents ettekanne „Koolivägivald ehk
koolikiusamine“
23.01.2013 Lapse Huvikaitse Koja ja MTÜ Perede ja Laste
Nõuandekeskuse seminar „Lapse heaolu, vajaduste ja õiguste
tagamine perekonnas hooldamisel“ ettekande teema: "Perekonnas
hooldamine - riikliku järelevalve tulemustest Valga maakonna näitel"
10.01.2013 Alaealiste komisjonide töötajatele suunatud
koolitusprogrammi „Kuidas tulemuslikult toetada abivajajaid noori?“ II
moodulil kaasatud koolitajana, koolituse teema: „Võrgustikutöö
alaealiste komisjoni vaatevälja sattunud lastega“
17.05.2011Valga Maavalitsuses, koolipsühholoogide ja
sotsiaalpedagoogide õppepäev, ettekanded „Hädaohus oleva lapse
abistamise ja juhtumist teavitamise juhend“ ja „Alaealiste komisjonid
uuenduste kursil“
22.10.2010 Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna
haridusteaduste instituudi üliõpilasteadustööde konverents,
ettekande teema: „Õpetajate ja koolide tugispetsialistide
võrgustikutöö tõlgendused ning õpilaste heaolu koolikeskkonnas”
29.09.2010 Tartu Linnavalitsuses Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Perede
ja laste nõuandekeskuse korraldatud seminar, ettekande teema:
„Hädaohus oleva lapse abistamise ja juhtumist teavitamise juhend”
17.03.2010 Eesti Noorsootöö Keskuse rahvusvaheline konverents
Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga, ettekande
teema: „GIN POLE IN – kriminaalpreventiivne projekt Valgamaal”
MSWord spetsialisti tase, Excel algaja tase, PowerPoint spetsialisti tase
B – kategooria alates 2002, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
tervisesport, kodumajandus
MTÜ Oma Pere liige, lapsendajate nõustamine ja vanemliku hooleta
laste abistamine, MTÜ Igale Lapsele Pere toetajaliige
korrektne, vastutustundlik, hea suhtlemisoskusega, heade
koostööoskustega, õpivõimeline, hea planeerimisvõimega,
organiseerimisvõimeline, lojaalne, loov, enesesõbralik, empaatiline

29.06.2018
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