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Sissejuhatus 

Kaitseliit on kompleksne riigikaitseorganisatsioon, mille väljaõpe on võitlusvõime loomise 
ülioluliseks komponendiks. Kaitseliit püsib motiveeritud ja väljaõpetatud inimestel.  

Kaitseliidu ülesannete täitmise edukuse nii rahu- kui sõjaajal tagavad hea väljaõppe saanud 
liikmed, kes on ülesande lahendamisel valmis vastu võtma otsuseid tundes ära ja 
maksimaalselt kasutades tekkivaid võimalusi ning arvestades olemasolevat ressurssi.  

VäV (vägivallatu võitluse) kursuste blokk koosneb kahest kursusest: käesolevas õppekavas 
kirjeldatud Vägivallatu võitluse baaskursusest (VäVB) ja VäV juhtidele ning instruktoritele 
suunatud Vägivallatu võitluse täiendkursusest (VäVT).  

VäVB kursusel keskendutakse lisaks teoreetilistele teadmistele praktiliste VäV spetsiifiliste 
situatsioonide läbimängimist ja süvenetakse olukordade lahendusviiside treenimisele.   

VäVB on arendus ICNC (International Centeron Nonviolent Conflict) poolt aastal 1994 ja uues 
versioonis 2011 üllitatud treeningmaterjalist "Tranining Manual for Noviolent Defence against 
the Coup D´Etat." (R.K. Taylor) ning CANVAS Core Curriculum : A Guide to Effective 
Nonviolent Struggle" (S. Popovic jt; 2007, Serbia). 

Enne VäVB kursust on soovituslik läbida Eneseväljenduse algõppe (EVA) ja  Eneseväljenduse 
täiendõppe (EVT) kursused. 

Kooskõlastajad 

Sõjaväeline auaste ja 

nimi 
Struktuuriüksus Ametinimetus 

kol Eero Rebo Kaitseliidu peastaap Staabiülem 

kol-ltn Meelis Pernits Kaitseliidu kool Pealik 

kol-ltn Rene Brus Kaitseliidu peastaabi G7 Osakonna ülem 

mjr Andres Pehme Kaitseliidu peastaabi G1 Osakonna ülem 
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Sihtgrupp 

Kursuse rakendamise pilootetapis (2 aastat) on sihtgrupiks Kaitseliidu kõik vabatahtlikud juhid, 
lepingulised töötajad ning tegevväelased, kes hakkavad struktuuriüksustes organiseerima Väv 
ettevalmistust ja väljaõpet. Teises etapis antakse kursuste läbiviimise ülesanne üle 
maakaitseringkondadele ning sihtgrupiks on kõik Kaitseliidu liikmed, kelle väljaõpe eeldab 
kursusel käsitletavate teemade tundmist. 

Õppekavale asumise nõuded 

Kaitseliitlane On läbinud SOK või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes 

Naiskodukaitsja On läbinud NKK BVÕ  

Noortejuht On läbinud Vabatahtliku noortejuhi kursuse 

Eesmärk 

VäVB kursuse tulemusena luuakse eeldused valdkonna mõtestatud rakendamiseks 
Kaitseliidus  ja organisatsiooni kerksuse toetamiseks. 

Taotletav pädevus 

Kursuse läbinul on kompetentsid rakendada vägivallatut võitlust heidutuse, kaitse ja vastupanu  
tingimustes. 

Õpiväljundid 

Kursuslastel on saadava koolituse ja isikliku tööpanuse kaudu võimalik saada sügavam 
arusaamine vägivallatu võitluse põhimõtetest ning omandada teadmised ja oskused 
järgnevas: 

 teab vägivallatu võitluse põhjuseid ja eesmärke; 
 teab vägivallatu võitluse muutuste mehhanisme; 
 oskab analüüsida vägivallatut võitlust ajalooliste näidete varal; 
 teab vägivallatu võitluse eeliseid riigipöördekatsete vastu võitlemisel; 
 oskab teha kaalutletud otsuse õige vägivallatu strateegia osas; 
 oskab teha kaalutletud otsuse õige vägivallatu taktika osas; 
 oskab konstrueerida vägivallatu võitluse meetodeid tuginedes ajaloolistele näidetele;  
 oskab rakendada vägivallatu võitluse meetodeid riigipöördekatse nurjamiseks. 

Sisu ja maht 

Teemamoodulid Kaugõpe Lähiõpe  

1. Vägivallatu võitluse eesmärk - 

21 

2. Vägivallatu võitluse olemus ja muutuste mehhanismid - 

3. Vägivallatu võitluse ajalugu  - 

4. Võit läbi vägivallatu võitluse - 

5. Vägivallatu võitluse strateegiad - 

6. Vägivallatu võitluse taktikad - 

7. Vägivallatu võitluse planeerimine loodud 
situatsioonide baasil 

- 
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Teemamoodulid Kaugõpe Lähiõpe  

8. Vägivallatu võitluse rakendamine loodud 
situatsioonide baasil 

- 

9. Vägivallatu võitluse rakendamise tegevuskava - 

Kokku: 21 akadeemilist tundi 

Läbiviimine 

VäVB kursus viiakse läbi lähiõppes. Kursus on üles ehitatud teemamoodulitena. Soovitatav 
osalejate arv on kuni kakskümmend neli (24).  

Kursus viiakse läbi kogemusõppe põhimõtteid järgides ning selles on kandev roll kursuslaste 
grupitöödel. 

Suur osa õppetööst kursusel toimub väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, 
mille käigus grupp töötab välja oma tegevusplaanid vägivallatu võitluse põhimõtete 
rakendamiseks. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud  grupiruumides ja seminar (pleenum), 
kus käsitletavas teemas saadud kogemused kursuslaste ning instruktorite koostöös seotakse  
vägivallatu võitluse teooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma 
initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt.  

Kursuse läbiviimise aluseks on metoodiline juhend. 

Nõuded läbiviijatele 

Ametikoht  

Formaalharidus  

Eelduskursused Vägivallatu võitluse baaskursus  

Vägivallatu võitluse täiendkursus  

Koolitaja algõppe kursus või mõni muu analoogne kursus 

Koolitaja treeneri kursus või mõni muu analoogne kursus 

Lisaeeldused  

Läbivad teemad 

Kõik kursusel käsitletavad teemad on läbivad.  

Kaasnevate pädevuste arendamisvõimalused 

Õppenädalavahetusel tegutsetakse ühiselt ja jagatakse tegutsemisruumi mille läbi tajutakse ja 
hinnatakse ning väärtustatakse inimsuhteid. Läbi kogemuste, mille kursuslased erinevate 
praktiliste harjutuste käigus saavad, kasvab nende teadlik eneseteostus ja vastutustunne, 
arendatakse enda koostööoskusi uutes situatsioonides ning saadakse aru inimeste erinevuste 
loomulikkusest. Läbi tegevuse analüüsi, reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku 
ja tugevaid külgi. Õppetöö ja selle välisel ajal toimub aktiivne suhtlemine kursusepõhistel ja 
välistel teemadel, kus arutatakse, väljendatakse ning argumenteeritakse suuliselt, areneb 
suhtlusoskus.  

Lisaks omandatud spetsiifilistele oskustele ja teadmistele pareneb ka kursuslase kui 
meeskonnaliikme käitumine.  
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Hindamine  

Kursuslaste individuaalset ja grupi sooritust analüüsitakse grupis arutelude käigus pärast 
praktilist harjutust ehk probleemülesande lahendamist ning tuuakse igakordselt välja nii 
arenguvõimalused kui ka positiivne tulemus õpieesmärgi suhtes.  

Väljastatavad dokumendid 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.  

Viited 

Sõjaväelise väljaõppe eeskiri. (2021).  
Kaitseliidu ülema 2021. aasta väljaõppe- ja tegevuskava 18. jaanuar 2021 nr K-0-13/21/1252U 

Õppevara 

Elanikkonnale toetuv kaitse (Tallinn: Informare, 1994), G.Sharp. 
Handbook for Nonviolent Campaigns (UK, War Resisters´International, 2014), Coordinator A. 
Dey and Ed. Commitee 
Nonviolent Resisitance in the Liberation of Latvia (USA, The Albert Einstein Institution, 1993), 
O. Eglitis 
Nonviolent Resistance in Lithuania: A Story of Peaceful Liberation (USA: The Albert Einstein 
Instution, 2002), G. Miniotaite 
Resistance Operating Concept (Stockholm: the Swedish Defence University, 2019), Otto C. 
Fiala, Ph.D., J.D. COL, USAR(R) 
The Anti-Coup (Boston: The Albert Einstein Institution, 2003), G. Sharp, B. Jenkins. 

Terminid ja lühendid 

Kerksus                                 –  süsteemi, isiku, kogukonna või ühiskonna võime hakkama  

                                                 saada inimese või looduse põhjustatud ohtudega  

NKK BVÕ    – Naiskodukaitse baasväljaõpe  

Praktiline harjutus   – teemamoodulis püstitatud ülesanne, mida grupp asub 

                                                  lahendama  

Seminar ehk pleenum  – praktilisele harjutusele järgnev kogu kursuse kohtumine ühises     

                                                 klassiruumis, kus antud moodulis käsitletavas teemas saadud  

                                                 kogemused te ning koolitajate koostöös seotakse vägivallatu  

                                                 võitluse teooriatega ja üldistatakse.  

SOK     – sõdurioskuste kursus 

VäV    – vägivallatu võitlus 

VäVB               - vägivallatu võitluse baaskursus 

VäVT                                      - vägivallatu võitluse täiendkursus  


