
Elulookirjeldus 

 

Ene Tigas 

Täiskasvanute koolitaja, coach, nõustaja 

Arengukoolitused OÜ juhatuse liige 

 

Hariduskäik:  

2016 – 2018 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste magister, kommunikatsioonijuhtimine  

2002 – 2006  Tartu Ülikool, haridusteaduse bakalaureuse kraad, alushariduse pedagoog 

1987 – 1992  Tallinna Pedagoogiline Seminar, koolieelne kasvatus  

1972 – 1984  Räpina Keskkool (põhikooli osas õppisin spordiklassis ja keskkooli osas saksa keele 

eriklassis) 

Töökogemus:  

2020 – Arengukoolitused OÜ, koolitaja ja coach 

2014 -  Tartu Ülikool, väärtusarenduse koolitaja, nõustaja, kriitiline sõber 

2013 - 2019  Lastekaitse Liit, programmi  "Kiusamisest vabaks" põhikoolitaja eesti ja vene keeles 

2013 -  Kalviti OÜ, koolitaja 

2012 - MTÜ Rajajad Koolitus,  koolitaja 

Põhitöökohad: 

2921 -   SPIN programmi Lõuna-Eesti mentor 

2021 -   01.veebruar - 05.august, Mooste Mõisakool, õpetaja ja direktori kt.  

2010 - 2019 Põlva Lasteaed Lepatriinu – direktor  

1988 - 2010  Räpina Lasteaed Vikerkaar:  

  2002 – 2010 õppealajuhataja  

  1994 - 2002  juhataja  

1988 - 1994  kasvataja  

1987 - 1988  Elva väikelastekodu – kasvataja  

1984 - 1987  Räpina Näidismetsamajand:  

1986 - 1987  Ilumetsa lasteaed – juhataja  

1984 - 1985  Räpina Näidismetsamajandi lasteaed – lastehoidja  

Tööalased oskused 

Pikaajaline töö haridusvaldkonnas on andnud rikkaliku kogemuste pagasi. Õpingud ja 

täiendkoolitused on arendanud minu professionaalsust. 

Asutuse juhtimine on andnud teadmisi, oskusi ja kogemusi, kuidas juhtida nii, et oleme arenev 



organisatsioon ja kiires muutumises tunnevad kõik osalised ennast turvaliselt. Organisatsiooni 

juhtimine, see on vastutamine, olgu selleks siis töötaja areng ja heaolu, rahaliste vahendite sihipärane 

kasutamine, eelarve koostamine, asjaajamise korraldamise ja dokumentatsiooni pidamine, 

töövaldkonda reguleerivate õigusaktide loomine, tundmine ja tööülesannete täitmisel nõuetekohaselt 

rakendamine, erinevate registrite täitmine. Olulisem on kogu selles nn organiseerimises aga inimene. 

Lapsed, õpilased, haridusasutuse personal, lapsevanemad. Sisu loovad inimesed.  

Minu suuremad saavutused: väärtuspõhine juhtimine ja töökorraldus; infotehnoloogia arendamine ja 

süsteemse kasutamise sisseviimine; osalemine valdkonna eelnõude koostamisel.  

Viimaseks kogemuseks oli organisatsiooni kriisijuhtimine. Tegin läbi kogu protsessi ja sain väga 

väärtuslikke õppetunde ja kogemusi. Mõned situatsioonid olid justkui õpikunäited, kuid igal 

protsessil on oma nägu ja oma lugu. Õppisin teadlikumalt vahendama kommunikatsiooni; kuidas 

vähendada töötajate pingeid, hirme; kuidas olla sillaks organisatsiooni ja kogukonna vahel; kuidas 

jääda ise terveks ja olla tasakaalus.  

2014. aastast alates olen Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja, nõustaja ja 

tunnustusprogrammi „Hea kool“ ja „Hea lasteaed“ kriitiline sõber. Olen tunnustusprogrammi 

alguspäevilt kuni tänaseni sellega seotud ja panustanud palju energiat ja aega, et aidata koolidel ja 

lasteaedadel sisse viia väärtustest tulenevat kultuuri ja õppekasvatustööd. 

2013 - 2019 olin Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vabaks“ põhikoolitaja eesti ja vene 

keeles.  Koordinaatorina olin kuni 2019. aastani, kus minu juhtida oli algselt kogu Lõuna-Eesti, 

hiljem ainult Põlvamaa. Lasteaiast, kus ma töötasin, sai Põlvamaa metoodikakeskus. Minu 

ülesandeks oli lisaks põhikoolitustele korraldada ja  läbi viia info- ja kogemusseminare, olin nõustaja 

ja toetaja. Suhtlesin valdade haridusspetsialistidega ja maavalitsuste haridusvaldkonna inimestega.  

2011 – 2019  olin  Põlvamaa alushariduse juhtide ainesektsiooni juhataja. Tööülesanneteks oli 

ainesektsiooni töö korraldamine: maakondlike nõupidamiste ettevalmistamine ja läbiviimine, aasta 

tööplaani ja koolituskava koostamine, koolituste organiseerimine, aruandlus. Tegin koostööd Põlva 

Maavalitsusega (kuni likvideerimiseni),  Põlvamaa Omavalitsusliiduga, Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusega (kuulusin laiendatud juhatusse kuni 

2019), osalesin valdkonna eelnõude koostamisel. 

Alates 2016. aasta sügisest kuni tänaseni olen eestipoolne koordinaator  Põlvamaa ja Saksamaa 

Segebergi  maakonna lasteaedade vahel. Minu kontaktisikuks on Bad Segebergi maakonna 

välissuhete juht, kellega koostöös paneme paika kõik kohtumised ja visiidid ning päevakavad. Olen 

korraldanud kaks visiiti Saksamaale ja vastu võtnud mitmeid visiite Eestis. Olen ka tõlgiks. 

2017. aasta kevadel külastasid Põlvamaa lasteaedade juhid (8) Segebergi maakonnas lasteaedu ja 

sõlmisid esmaseid koostöökokkuleppeid. Sama aasta oktoobri esimesel nädalal olid Põlvamaal 

visiidil lasteaedade juhid Segebergi maakonnast. 

2018. aastal algasid ettevalmistused 2019. a kevadel Segebergi sõpruslasteaedade külastamiseks ja 

juba õpetajate omavaheliste koostöökontaktide loomiseks.  

2019. a aprillis külastas Segebergi 25 õpetajat Põlvamaa kolmest vallast: Põlva, Kanepi ja Räpina, 

kokku kaheksast lasteaiast ja ühest Võrumaa lasteaiast. 

2020. a kevadel pidid sealsed õpetajad (22) tulema vastuvisiidile, kuid seoses eriolukorraga lükkus 

edasi. 



Kohalike omavalitsustega toimus koostöö, mis võimaldas kõiki neid tegevusi korraldada.  

Kõik planeeritud tegevused viisin ellu, kaasates meeskonna. 2019. aastal esitati mind Põlvamaa 

õpiteo “Koostöösild Põlvamaa kolme valla ja Saksamaa Segebergi maakonna lasteaedade vahel„ 

nominendiks. 

 

2011 - 2017  olin Põlvamaa Omavalitsusliidu maakonna hariduskomisjoni liige. Meie vastutada 

oli maakonna arengukava haridusvaldkond. Arutelude teemad olid koolivõrgu korrastamisest kuni 

ainesektsioonide töökorralduseni välja. 

Alates 2017. aastast olen Räpina Vallavolikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees ja hariduskomisjoni 

liige. Osalen valdkonna eelnõude koostamisel ja haridusküsimuste lahendamisel. 

Mul küll puudub kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonnas töötamise kogemus, kuid oman selget 

ülevaadet ja arusaama sellest tööst. Sellise kogemuse on andnud mulle kuulumine haridusvaldkonnas 

erinevatesse koosseisudesse. Oma tugevustena toon välja: kõrge õppimisvõime, laialdased oskused 

ja kogemused erinevate organisatsioonidega suhtlemisel. Head suhtlemisoskust olen täiendanud 

koolitustel ja väga hea praktilise kogemuse andsid magistriõpingud. Koostöö arendamisel toetavad 

mind vastutustundlikkus, ausus ja usaldusväärsus. Oskan oma seisukohti põhjendada, teha koostööd 

ja läbi rääkida erinevate osapooltega. Oman põhjalikke teadmisi haridusvaldkonnast, tööst inimestega 

ja oskan luua seoseid inimese arenguvajadusest. Väärtustan professionaalsust, kvaliteeti ja toimivat 

meeskonda. Kõik need tugevused on aidanud minul teha oma tööd pühendumusega ning nautida 

protsessi. 

 

Hoian enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit tasakaalus. Selle taga on töö iseendaga ja 

tasakaalus inimesena olen avatud, empaatiline, hooliv, aktiivne ja terve. 

Enesetäiendus (olulisemad): 

2021 Coachingukonverents "Coaching 2021 Pöördepunkt" (8 ak) 

2020 Internetiturunduse arenguprogramm. Põlvamaa Arenduskeskus (32 ak) 

2020 Alustava ettevõtja baaskoolitus. Põlvamaa Arenduskeskus (56 ak) 

2020 E-koolitus "Zoomi kasutamine e-koolituse läbiviimiseks" ( 2 ak) 

2020 Coach organisatsioonidele  ja meeskondadele; “High Performance Team 

Coaching“  Erickson College International (21 ak) 

2020 Coach Lahenduskeskse Coachingu koolitusprogramm “The ART & Science of 

Coaching”  Erickson College International (128 ak) 

2019  Täiskasvanute koolitaja koolitus Erakool Personaliekspert Koolitused (168 AK) 

2018 Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine" meistritase.  Change  

Partners (38 ak) 

2014  Kiusamisest vaba lasteaed ja kool põhikoolitus koolidele. MTÜ Lastekaitse Liit  

"Kiusamisest vaba" programmi põhikoolitaja koolidele (24 ak) 

2010–2012  Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm I ja 

II osa, kokku 566 ak. Väärtusarenduse nõustaja, koolitaja, kriitiline sõber 

2012 "Kiusamisest vaba" lasteaed põhikoolitus (18 ak). Programmi "Kiusamisest vaba" 

lasteaed põhikoolitaja 

2011  Sisehindamise nõustamise nõunik Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (96 ak)  

 



Täiendkoolituste tundide arv 2015 – 2020 on 456 tundi. 

 

Võõrkeeled: 

Keel    Kõnes  Kirjas 

vene keel    B2   B1  

saksa keel   B2  B2 

inglise    B2  A1 

 

Arvutioskus  

Spetsialisti tase 

MS Word, PowerPoint, Google Drive, Zoom, Microsoft Teams,  Adobe Photoshop, foto- ja 

videotöötlus. 

 

Lisainfo 

Kuulumine ühingutesse ja organisatsioonidesse: 

2020 -  ANDRAS-   Põlvamaa täiskasvanuhariduse koordinaator  

2016 -  Põlva Rotary Klubi liige. 2020/2021 – president. 

2011 - MTÜ Pahtpää Külaselts – kuulumine juhatusse, eestvedaja. MTÜ loomine, külaelu 

elavdamine: kokkusaamised, küla aastapäevade ükspeakorraldajatest.  Pahtpää külaplatsi rajamine – 

eestvedaja ja projekti läbiviija. 2017. a sai külaselts tiitli „Aasta kodanikuühendus 2017“.  

2009 -  Kodanikeühenduse „Veriora Mõttekoda“ – eestvedaja. Mõttekoda sai alguse "Teeme ära 

2009" mõttetalgutest, mille eestvedaja olin. Olen tänaseni talgute korraldaja või osaleja. Koostöös 

aktiivsete kohalikega organiseerin Veriora rahvale erinevaid võimalusi koolitusteks ja ettevõtmisteks. 

Korraldan kohalikele elanikele alates 2011. aastast kultuurireise Eesti erinevatesse paikadesse. Alates 

2010. aastast olen kohalike laatade (kolm korda aastas) peakorraldaja. 2013. aastal sai mõttekoda  

Veriora Valla haridus- ja  kultuuripreemia kollektiivi kategoorias. 

2001 - Veriora Naisselts Mari - kuulumine juhatusse. Erinevate projektide ellukutsumine ja rahastuse 

taotlemine  

Olen olnud liige: 

2009 - 2017   Veriora Vallavolikogu - liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees  

2006 - 2014   SA Veriora Noortekas Nõukogu – juhataja. Noortekeskuse töö planeerimine, vajadusel 

abistamine, „Pusimisringi“     ja „Fotoringi“ juhendamine                        

 

Hobid 

Fotograafia, aiandus, terviseliikumine, vabatahtlik tegevus, lugemine. 

Publikatsioonid 



• „Koos suudame palju“ (2019). Autor: Merike Mitt.  

Sellesse raamatusse on kogutud parimad tarkused, mis aitavad lasteaia õpetajal ja lastevanematel 

omavahel paremat koostööd teha. Minu roll oli osaleda alushariduse eksperdina. Kirjutasin kaks 

peatükki ja praktikuna nõustasin. 

• „Tõde otsides“ (2019). Autorid: Merike Mitt, Ene Tigas. 

Siin raamatus on minu fotod taevast. Iga foto juures on mõte, mille üle saab mõtiskleda ja pilti juurde 

vaadelda. Sügavuti minnes võib leida rõõmu, rahu ja kinnitust enda arusaamadele. 

• „Pahtpää küla lugu“ (2019). Autorid: Lembit Juksaar, Ene Tigas. 

Raamat valmis kingitusena EV 100 ja koosneb kolmest osast: I osas on küla ajalugu, II osas on 2018. 

aasta augusti seisuga talude ja seal elavate inimeste lood, III osa on kokkuvõte.  Raamatus on 285 

lehekülge ja formaadiks A4. 

 

Tunnustused: 

2019 „Kaunis kodu 2019“ Räpina vallas 

2018  Põlvamaa eripreemia "Õppiv koolitaja" ANDRAS (täiskasvanud õppija nädala raames) 

2015  Põlvamaa aasta õppeasutuse juht 

2015 Põlvamaa Maavanema Ulla Preedeni tänukiri töötulemuste eest Põlva lasteaias Lepatriinu 

2014  Veriora valla MTÜ-de tunnustus "Maasool" 

2013  Eesti Vabariigi Presidendi Tooma-Hendrik Ilvese tunnustus ja märk vabatahtliku töö eest 

2013  Põlvamaa tänukiri „Järjepidevuse kandja“ 

2012  Veriora valla MTÜ-de tunnustatud tegija 

2011  Põlva linna aasta tegija 

2011  Põlvamaa aasta õppija 

2010  Maavanem Priit Sibula tänukiri vabatahtliku töö eest Põlvamaal 

2009  Põlvamaa Aasta Õpetaja 

2009  Räpina Lasteaed Vikerkaar - Aasta töötaja 


