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KIRJALIKU TÖÖ ARVUTIL VORMISTAMINE JA STRUKTUUR 

Kõigi kirjalike tööde (essee, referaat, uurimistöö, loovtöö jm) arvutil vormistamisel lähtuvad nii 

Valga Põhikooli õpilased kui ka õpetajad käesolevast juhendist. Kooli dokumentatsioonis 

lähtutakse samadest kirjalike tööde vormistamise nõuetest. 

Uurimuslike tööde puhul eelistatakse kasutada umbisikulist väljendust (uurimistöö eesmärk on…, 

analüüsides…, võrreldes…, on öelnud/teinud/väitnud jm). Lubatud on kasutada ka teisi vorme (nt 

mina-vorm ja esimene pööre: kogusin…, võrdlesin…, uurisin…, olen esitanud kokkuvõtte… jm), 

kuid tuleb jälgida, et töös oleks kasutatud ühtset keelelist vormi. Samuti tuleb jälgida, et kogu töö 

oleks sõnastatud läbivalt ühes ajavormis (näiteks minevikus). Töö kirjutamisel järgitakse kõiki 

õigekirja- ja teksti sisestamise reegleid. 

Kõigil kirjalikel töödel on kohustuslik struktuur: 

● tiitelleht (v.a essee ja lühike referaat, vt lisa 1); 

● sisukord (v.a essee ja lühike referaat); 

● lühendid, kasutatud mõisted, definitsioonid (vajadusel); 

● sissejuhatus; 

● töö põhiosa, jaotatuna peatükkideks ja alapeatükkideks; 

● kokkuvõte; 

● kasutatud materjalide loetelu; 

● lisad (vajadusel). 

Sissejuhatuses kajastatakse ning põhjendatakse teema valikut ja aktuaalsust ning töös kasutatavaid 

meetodeid. Avatakse töö taust, sõnastatakse töö eesmärk ja milliseid probleeme hakatakse 

käsitlema. Soovitav on välja tuua põhilised töös kasutatavad allikad ja töö peatükkideks jaotamise 

põhimõtted. Sissejuhatuses ei esitata töö tulemusi ega järeldusi. 

Näiteks: uurimustöö teemal …. põhineb mälestustel/ankeetküsitluste andmetel/katse 

tulemustel/uurimuse tulemustel vms. Varasemalt on sellel teemal kirjutatud…. See teema on 

oluline, sest…. Töö jaguneb kaheks peatükiks: esimeses peatükis tuuakse välja…, teises peatükis 

kirjeldatakse…. 
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Töö põhiosa liigendatakse teemast ja materjalist tulenevalt sobivateks peatükkideks ja 

alapeatükkideks, jälgides, et iga lõik oleks sisuline tervik ning et ei esineks liiga lühikesi (paarist 

lausest koosnevaid) alapeatükke. Uurimistöö ja referaadi sisuline osa: erinevate faktide ja andmete 

esitamine teemakohaste peatükkidena, tõendusmaterjali kogumine, tulemuste kirjeldamine, 

analüüsimine ja järelduste tegemine. Praktilise töö kirjalik kokkuvõte: praktilise töö kontseptuaalse 

lahenduse kirjelduse esitamine, tööprotsessi ja töö tulemuse kirjeldamine.  

Täpsed nõuded loovtöö struktuurile, mahule jm on esitatud Valga Põhikooli õppekava üldosas. 

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, tsitaadid, 

valemid, arvulised andmed ja pildimaterjal (sh isiklikud fotod) tuleb viidata ja kasutatud 

kirjanduse loetelus kajastada. Õpilase isiklik panus ja arvamus peab olema eristatav teiste 

autorite seisukohtadest. 

Kokkuvõttes uusi andmeid enam ei esitata. Võetakse kokku, millistele järeldustele jõuti 

kirjutamise käigus, kas eesmärk on täidetud, mida uut saadi tööd tehes teada ning õpiti. Tehakse 

lühikokkuvõte kõige olulisematest tulemustest ja järeldustest. Hea kokkuvõte võimaldab lugejal 

põhiteksti vahele jättes aru saada, mida töös on käsitletud. 
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VORMISTAMINE 

Teksti vormistamise nõuded 

Tööde vormistamisel kasutatakse fonti Times New Roman, tähesuurust 12 punkti ja reavahet 1,5. 

Lehekülje veerised jäetakse tühjaks üleval, all, vasakul ja paremal 2,5 cm. Kui töö köidetakse 

kiirköitjasse, siis jäetakse vasakule köitevaru 1 cm (lintmenüült Küljendus → Lehe häälestus). 

Tekst joondatakse rööpselt (mõlemast servast sirge) ja prinditakse ainult ühele lehekülje poolele.  

Teksti iseseisvad lõigud eraldatakse 12 p lõiguvahega (lintmenüült Avaleht → Lõik avanevas 

dialoogiaknas valiku Vahed → Pärast: 12 p). 

Leheküljenumbrid paigutatakse lehekülje alla keskele. Nummerdamisel võetakse arvesse kõik 

lehed alates tiitellehest, ka need, kus asuvad tabelid ja joonised. Tiitellehele numbrit ei kirjutata. 

Leheküljenumbri lisamiseks valida lintmenüült Lisa → Leheküljenumber. Et tiitellehel 

leheküljenumbrit ei näitaks, tuleb avanenud päise- ja jaluseriistade lintmenüül märgistada Erinev 

esileht, lehe tavavaatesse tagasi minekuks Sule päis ja jalus. Leheküljenumbrite vormistamisel 

kasutatakse sama laadi kui tekstil (Times New Roman, 12 p). 

Mahukamate tööde tekst liigendatakse peatükkideks (osadeks), alapeatükkideks (alaosadeks), 

punktideks ja alapunktideks. Hea tava näeb ette kuni kolmeastmelist liigendamist. Kui üks peatükk 

jagatakse alapeatükkideks, siis alapeatükke peab olema vähemalt kaks (näiteks, kui on alapeatükk 

1.1., siis peab olema ka 1.2., vastasel juhul pole vaja ka 1.1.). Pealkirjade nummerdus pole 

kohustuslik. Kõik sama taseme pealkirjad on ühesuguses vormingus ehk laadis. 

Peatükke ja teisi töö iseseisvaid komponente (nt sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus jm) 

alustatakse uuelt lehelt. Juhul, kui peatükist kuni kaks rida teksti läheks järgmisele leheküljele, võib 

uut peatükki alustada samalt leheküljelt. Alapeatükke ja punkte tuleb alustada samalt leheküljelt, 

kui pealkirja järele mahub veel vähemalt kaks rida teksti. Pealkirja ja teksti vahele jäetakse 

lõiguvahe 12 p, eraldi tühja rida ei jäeta. Samamoodi jäetakse lõiguvahe 12 p pealkirja ja 

alapealkirja vahele. 
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Uuelt leheküljelt järgmise peatüki alustamiseks kasutatakse sundleheküljevahetust (Lisa → 

Leheküljepiir või klahvikombinatsioon Ctrl+Enter), mitte ei vajutata järjestikuselt mitu korda 

klahvi Enter. Sundlehevahetusega jääb lehekülje algus alati paika, muidu aga tuleb pidevalt uuesti 

vormistada. 

Pealkirjad peavad vastama jaotise sisule. Pealkirja järele punkti ei panda. Pealkirjas ei kasutata 

küsimusi ega hüüdlauseid. Pealkirjade nummerdus pole kohustuslik. 

Loetelu punktid tähistatakse kas araabia numbrite või väiketähtedega, mille järel on ümarsulg, või 

täpploendiga (tärnid, punktid vms).  

Loetelu paigutus ja kirjavahemärkide kasutamine oleneb loetelu punktis olevate sõnade hulgast. 

Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või sõnaühenditest, siis kirjutatakse loetelu punktid 

üksteise järele ja eraldatakse komaga.  

Näiteks: 1) , 2) , 3)  .  või:  a)___, b)___, c)___. 

Kui loetelus on pikemad sõnaühendid või laused, milles on koma, sulud jm, siis kirjutatakse loetelu 

punktid semikooloniga eraldatult üksteise alla eri ridadele: 

● __________; 

● __________. 

Kui loetelu mingis osas on kaks või enam lauset, siis pannakse järjekorranumbri järele sulu asemel 

punkt ja loetelu iga osa lõppu samuti punkt: 

1. ______________. ______________.   

2. ______________. _______________ . 

Ühekohalised arvud (1-9) kirjutatakse tekstis sõnadega (v.a loetelus), suuremad arvud ja murrud 

numbritega. Kui ühekohalisele arvule järgneb mõõtühik või tähis, siis kirjutatakse arv numbriga.  

  



7 

Tiitellehe koostamine 

Tiitellehele tuleb märkida: 

● õppeasutuse nimi (tähe suurus 12 p, joondatud keskele); 

● töö pealkiri (paks kiri, suurtähtedes, sõnu poolitamata ja lühendamata, tähe suurus  

20-22 p, joondatud keskele, umbes lehekülje 2/3 kõrgusel); 

● töö üldnimetus (nt loovtöö, tähe kõrgus 12 p, joondamine keskele); 

● õpilase ees- ja perekonnanimi, klass (tähe kõrgus 12 p, joondamine paremale); juhul, kui 

tööl on mitu autorit, siis kirjutatakse nimed üksteise alla; 

● töö juhendaja ees- ja perekonnanimi (tähe kõrgus 12 p, joondatud paremale); 

● töö valmimise koht (linn) ja aasta (koma vahele ei panda, tähe kõrgus 12 p, joondatud 

keskele); 

Vaata tiitellehe vormistamise näidist lisa 1. 

Sisukorra koostamine 

Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotised täpsete pealkirjade ja alguslehekülgede numbritega, 

sealhulgas sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, kõik lisad koos pealkirjadega. 

Pealkirjade sarnaseks vormindamiseks ning nende põhjal sisukorra genereerimiseks kasutada 

tekstitöötlusprogrammi vahendit Laadid (nt Pealkiri 1, Pealkiri 2, Pealkiri 3). Selleks valida 

menüülindil Avaleht osast Laadid sobiv laad. Kui laad pole sobivas vorminduses, siis laadi nime 

peal parema hiireklahviga klõps ja käsuga Muuda saab avada laadi muutmise dialoogiakna. 

Sisukord koostatakse automaatselt, kui pealkirjad on vormistatud Pealkirja laadidega (kursor 

viiakse pealkirja Sisukord järele ning valitakse Viited → Sisukord. Sisukorda on otstarbekas 

koostada juba töö käigus, kuid enne töö lõplikku väljatrükkimist tuleb sisukorda värskendada 

(menüülindilt Viited → Värskenda sisukord). Sisukorra vormistamise nõuded on samad teksti 

vormistamise nõuetega (1. taseme pealkiri, Times New Roman 12 p, rööpne joondus).  
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Pealkirjade vormistamine 

PEATÜKI PEALKIRI (Pealkiri 1) 
Times New Roman, 16 p, paks, kõik suurtähed 

Alapeatüki pealkiri (Pealkiri 2) 
Times New Roman, 14 p, paks, kursiivkirjas, esimene suurtäht 

Punkti peakiri (Pealkiri 3) 
Times New Roman, 13 p, paks, esimene suurtäht 

 

Jooniste, tabelite ja valemite vormistamine 

Kõikide kirjanduse põhjal koostatud ja internetist saadud jooniste, fotode, tabelite, jm 

illustreerivate materjalide juures peab olema viide kasutatud allikale.  

Kõik töö sisuosas esitatud tabelid ja joonised tuleb siduda töö tekstiga ja need paigutatakse 

võimalikult selle tekstilõigu järele, milles neile viidatakse. Võib kasutada kas otsest viitamist 

(Alljärgnev tabel 1 iseloomustab …) või kaudset viitamist. Viimasel juhul märgitakse lause lõppu 

sulgudesse tabeli/joonise number (vt joonis 1). Peale sellist viidet peaks töös kas kohe või järgmisel 

leheküljel järgnema tabel/joonis. 

Joonisteks nimetatakse kõiki illustratsioone, diagramme, graafikuid, geograafilisi kaarte, 

joonistusi, skeeme või fotosid, mille kasutamine töödes on igati soovitatav. Sõna „Joonis“ 

paigutatakse joonise alla ning selle järele kirjutatakse joonise number ja allkiri koos viitega 

algallikale (Perekonnanimi, aasta). Kui töös kasutatud foto on töö autori poolt pildistatud, 

viidatakse joonise allkirjas fotole autori erakogust koos pildistamise aastaga (näiteks: Joonis 1. 

Mina lapsena. Foto autori erakogust (1996). Kui joonis, tabel jm on koostatud autori enda kogutud 

andmete põhjal (mitte teiste autorite töid kasutades), viitama ei pea.  

Joonise allkiri algab suurtähega ja selle järele punkti ei panda. Jooniste numeratsioon on tööd läbiv. 

Valik Viited → Lisa pealdis nummerdab joonised automaatselt.  
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Näiteks:  

 

Joonis 1. Foto neidudeansambli lõpukontserdilt (Tintson, 2017) 

Tabeleid kasutatakse arvulise materjali süstematiseeritud ja kompaktseks esitamiseks. Kui tabelid 

ei ole tekstiga otseselt seotud või neid on väga palju, paigutatakse need töö lisadesse. Suured tabelid 

töötlemata arvmaterjaliga esitatakse vajadusel lisades, töö põhiosasse neid ei panda. Igal tabelil on 

pealkiri ja number. Tabeli pealkiri peab avama tabeli sisu.  

Näiteks: Tabel 1. Tabeli pealkiri  

Veerg 1 Veerg 2 Veerg 3 Veerg 4 

1.  
Õpilaste arv   

2.  
Töötajate arv   

 

Poolitada tohib vaid selliseid tabeleid, mis ühele leheküljele ei mahu. Sellisel juhul tabeli pealkirja 

ei korrata, küll aga korratakse tabeli päist ning tabeli kohale lehekülje paremale servale kirjutatakse 

nt „Tabeli 1 järg“. Tabelite numeratsioon on samuti tööd läbiv. Tabeli teksti vormistamisel võib 

kasutada reavahet 1,0, tähesuurust 10 p ja vasakpoolset joondamist (eesmärk on teha tabel lihtsalt 

loetavaks, vt näidet). 

Valemite kirjutamisel tuleb töö ulatuses kasutada ühtset kirjaviisi. Üksikud sümbolid ja lihtsad 

matemaatilised avaldised esitatakse reeglina teksti sees omaette real ja ilma viiteta. Võrdust ja 

võrratust väljendavad avaldised esitatakse omaette real. Valemi all võib anda valemis kasutatud 
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sümbolite tähenduse. Valemi sümbolite seletus algab sõnaga „kus“ (ilma järgneva koolonita) ning 

seletused kirjutatakse ülevaatlikkuse mõttes üksteise alla. 

Valemeid, kus on vaja kasutada keerulisi sümboleid, saab valida menüülindilt Lisa → Sümbol. 

Näiteks: 

    

kus   C – põhivarade käibekordaja; 

  A – müügitulu; 

  B – põhivarade keskmine maksumus. 
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VIITAMINE JA KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU 

Viitamise üldpõhimõtted, plagiaat  

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandus- ja 

internetiallikatest pärinevad tsitaadid, valemid, arvulised andmed, illustratiivsed materjalid jm 

tuleb viidata. Viited töö sees lisatakse selleks, et oleks selge, kust täpselt parajasti käsitletav info 

pärineb. Viide koosneb kahest osast: tekstisisene viide ja kirje kasutatud kirjanduse loetelus. Kõik 

tekstisisesed viited peavad olema kasutatud kirjanduse loetelus ja kõigile kasutatud kirjanduse 

loetelu allikatele tuleb teksti sees viidata. 

Tööd kirjutades tuleb selgesti eristada autori mõtteid võõrastest mõtetest. Võõraste mõtete endale 

omistamist ning nende esitamist oma uurimistöös kui enda mõtteid, nimetatakse teaduslikuks või 

kirjanduslikuks varguseks ehk plagiaadiks. Plagiaadiks nimetatakse samuti tsitaate ning 

refereeringuid, millel puuduvad viited. 

Plagiaadi vältimiseks tuleb algallikale ja autorile viidata kui kopeeritakse teise autori täpset 

sõnastust, refereeritakse teise autori ideid või kasutatakse teise autori poolt esitatud fakte, 

statistikat, tabeleid, jooniseid, diagramme, pilte. Kui töös kasutatud joonis on töö autori poolt 

pildistatud, viidatakse erakogule. Üldiselt ei peeta viisakaks ega soovitata viidata mingi autori tööle 

teise autori töö kaudu. 

Teistele autoritele kuuluvaid seisukohti või andmeid võib töös esitada tsitaatidena (kaldkirjas, 

jutumärkides teksti sees) või refereeringutena. Kõik töös esitatavad seisukohad ja andmed, mille 

aluseks on allikmaterjalid, tuleb siduda viidetega vastavatele allikatele. Viidata ei ole tarvis 

üldtuntud seisukohti.  

Tsitaat on sõna-sõnaline väljavõte suulisest või kirjalikust kõnest, mis esitatakse koos viitega 

autorile või allikatele. Tsitaat pannakse jutumärkidesse kaldkirjas, vajadusel välja jäetud lauseosad 

või sõnad asendatakse punktiiriga. Viide märgitakse kohe pärast lause lõpu jutumärke. Trükiste 

puhul lisatakse tsitaadi viitele täpne leheküljenumber. 
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Näiteks: Joonistades teemal „Ellujäämisretked rabasügavustes“ on kasulik teada, et „rabadele 

eriomased veekogud on laukad ja älved“ (Valk, 1988, lk 172). 

Refereering on vabas vormis teise autori seisukohtade edasi andmine oma sõnadega 

(ümbersõnastatult). Refereeringut muust tekstist ei eraldata, kuid kindlasti osutatakse autori nimele 

ja allika ilmumise aastale. Refereering sõnastatakse nii, et oleks arusaadav, millised on 

refereeritava autori ideed ja kus algavad refereerija tõlgendused ning kommentaarid. 

Lehekülgedele viitamine pole kohustuslik. Iga refereeritud lõigu lõpus peab olema viide, ka siis, 

kui mitu järjestikust lõiku on võetud samast allikast. 

Näiteks: Noortele kunstnikele sobivad joonistamiseks rabajärved ja -laukad, raba läbivad jõed ja 

ojad, mis ilmestavad rabamaastikku ja paluvad kaunist vaatepilti (Valk, 1988). 

Suulisele materjalile (näiteks intervjuu) viidates tuleb kindlasti järgida eetilisi põhimõtteid ning 

olemas peab olema nõusolek materjali kasutamise kohta.  

Tekstisisene viitamine 

Üldjuhul kasutame koolisiseselt nimi, aasta viitamist ehk APA-süsteemis viitamist. Tekstisisesel 

viitamisel tuuakse sulgudes ära autori perekonnanimi ja allika ilmumisaasta, mis eraldatakse 

komaga (Perekonnanimi, aasta). Teksti sees on lubatud autorile viidata ka ilma sulgudeta, sellisel 

juhul paigutatakse sulgudesse ainult aasta. Näiteks: Tulving (1999) on kirjutanud, et…. Autori 

puudumisel viidatakse pealkirjale. Aasta puudumisel kirjutatakse aasta asemel kuupäev/aasta 

puudub. 

Tsitaadi puhul lisatakse viitele täpsed leheküljenumbrid.  

Viiteid on mugav sisestada Microsoft Word programmis valides lintmenüült Viited → Lisa tsitaat 

→ Lisa uus allikas, avanenud väljal esmalt valida allika tüüp ning täita vajalikud väljad. Autori 

perekonna- ja eesnimi sisestada kõrval oleva nupukese Redigeeri alt. Leheküljenumbri saab viitele 

lisada (tsitaadi puhul) hiire vasakklõpsuga vormistatud viitel Redigeeri tsitaati, avaneb aken 

Tsitaadi redigeerimine, kuhu sisestada lehekülg või tsiteeritud lehekülgede vahemik. 
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Internetiallikale viitamise reeglid on põhimõtteliselt samad. Juhul, kui internetiallika autoriks on 

organisatsioon, ettevõte (nt Vikipeedia, kus puuduvad konkreetsed artiklite autorid), viidatakse 

korporatiivsele autorile (linnuke väljale Korporatiivne autor). Autori puudumisel viidatakse 

pealkirjale. Internetiallikate puhul tuleb valida allikaks Veebisait, väljale Veebilehe nimi 

kirjutatakse artikli pealkiri ja väljale Veebisaidi nimi kodulehe/ajaveebi nimi (nt Valga Põhikooli 

koduleht). URL väljale kopeerida allika täpne elektrooniline aadress/link, sisestada artikli 

loomise/muutmise kuupäev ja ka materjali kasutamise kuupäev (linnuke Kuva kõik 

bibliograafiaväljad ette).  

Sisestatud allikatele saab edaspidi viidata jaotisest Lisa tsitaat, klõpsates avanenud loetelus õige 

allika peale. Viite võib sisestada ka käsitsi, kui järgitakse käesolevas juhendis esitatud nõudeid.  

Erijuhud: 

● allikal on kaks või enam autorit – viitesse pannakse kõigi autorite nimed; 

● autori nimi puudub – viitesse kirjutatakse pealkiri ja aasta, pikema pealkirja puhul pealkirja 

esimene sõna sellele järgneva kolme punktiga; 

● kui puudub allika avaldamiskuupäev, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel 

„kuupäev/aasta puudub”; 

● mitmele allikale viidates eraldatakse allikad üksteisest semikooloniga; 

● sõnaraamatutele, teatmeteostele, organisatsioonidele viidates võib kasutada lühendeid 

(näiteks: EE, ÜRO, ÕS), kui tekstis või esimeses viites on lahti kirjutatud lühendi täispikk 

tähendus; 

● venekeelsele teosele viidates viiakse üle autori ja allika nimi ladina tähestikku. 

Vajadusel on lubatud kasutada ka joonealust ja numbrilist viitamist. Kogu töös peab olema läbivalt 

kasutusel ainult üks viitamise süsteem. 

Kasutatud kirjanduse loetelu koostamine 

Kasutatud kirjanduse loetelu all tuuakse tähestikulises järjekorras ära kõik teosed, raamatud, tööd, 

tekstid, internetiallikad, illustreerivad joonised, tabelid jm, millele tekstis on viidatud. Kasutatud 

kirjanduse loetelust ei tohi puududa ükski materjal, millele on tekstis viidatud. Kasutatud 
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kirjanduse loetelu kirjed on järjestatud tähestikuliselt autorite perekonnanimede või kui autoreid 

pole märgitud, siis pealkirjade esimeste sõnade järgi (vt näiteid lisa 2 ja lisa 3). 

Kui viitamisel on sisestatud kirjed menüülindi Viited abil, saab kasutatud kirjanduse loetelu lisada 

automaattabelina Viited → Bibliograafia → Kasutatud kirjandus.  

Raamatud: Perekonnanimi, Eesnime Esitäht. (ilmumise aasta). Pealkiri kaldkirjas. Ilmumiskoht: 

Kirjastus/Väljaandja. Näiteks: 

Eesti Entsüklopeedia. (1995). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

Kivirähk, A. (2016). The Man Who Spoke Snakish. Grove Press/Atlantic Monthly Press. 

Saareste, A. (1952). Kaunis emakeel. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv. 

Tulving, E. (1999). Mälu. Tallinn: Kupar. 

Artikkel ajakirjas: Perekonnanimi, Eesnime Esitäht. (ilmumise aasta). Artikli pealkiri. Ajakirja 

nimetus ja number kaldkirjas, kasutatud lehekülgede vahemik. Näiteks: 

Lattik, M. (2006). Paul Gaguini maalidetagune revolutsioon. Akadeemia nr 8, lk 1651-1674. 

Ajalehe artikkel: Perekonnanimi, Eesnime Esitäht. (ilmumise kuupäev). Artikli pealkiri. Ajalehe 

nimetus kaldkirjas, leheküljenumbrid. Näiteks: 

Nugis, E. (23. märts 2017. a.). Valga Põhikooli õpilasi ootab Kalorikross. Valgamaalane, lk 2-3. 

NB! Kuude nimetused kirjutame kasutatud kirjanduse loetelus välja sõnade, mitte numbritega! 

Elektroonilised allikad. Viitamise reeglid on üldjoontes ikka samad. Tee kindlaks, kas autor on 

olemas, puudub või on tegemist korporatiivse autoriga. Autori Perekonnanimi, Eesnime Esitäht. 

(selle puudumisel organisatsiooni nimi (korporatiivne autor), kust viidatav materjal pärineb). 

(avaldamise/muutmise kuupäev). Artikli/postituse/sissekande pealkiri. 

Veebisaidi/kodulehe/trükise nimetus. Kasutamise kuupäev, allikas ja link viidatavale materjalile. 

Lingi lõppu punkti ei panda. Näiteks: 

Sikk, M. (05. september 2017. a.). Valga Põhikoolis tutvustati kooli huviringe. Kasutamise 

kuupäev: 22. september 2017. a., allikas Valga Põhikooli koduleht: 

http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/uudised/uudis/2017/09/05/valga-pohikoolis-tutvustati-

kooli-huviringe 
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Vikipeedia. (23. mai 2017. a.). Hans Einer. Kasutamise kuupäev: 22. september 2017. a., allikas 

Vikipeedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Hans_Einer 

Intervjuu: intervjueeritava Perekonnanimi, Eesnime Esitäht. (intervjueerimise täpne kuupäev). 

Intervjuu pealkiri. (Intervjueerija Eesnime Esitäht., Perekonnanimi, intervjueerija). Näiteks: 

Kuivik, V. (19. august 2003. a.). Mälestused Kuusalu Keskkooli fotoringist. (M. Oivik, 

intervjueerija). 

Seadus: seaduse või määruse nimi (viimase redaktsiooni aasta), Riigi Teataja avaldamismärge 

või elektroonilise versiooni täpne link. Näiteks: 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2017) Riigi Teataja I, 04.07.2017, 40. või 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. (2017). Allikas: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017040?leiaKehtiv. 

Arhiivimaterjal: Dokumendi nimetus, Arhiivi nimetus, fondi (f) number, nimistu (nim) number, 

säiliku (s) number, leheküljenumber (lk). Näiteks:  

Valga Peetri koguduse 1919. a kirikuraamat. Eesti Ajalooarhiiv, f 5282-1-18, nim l, t 32p, lk 33. 

Käsikirjalised/avaldamata materjalid/uurimustööd jm: kõikide selliste materjalide kohta 

märkida autor, aasta, dokumendi nimetus ja sulgudes allika liik (näiteks käsikiri). Näiteks:  

Valga Põhikooli huviringide päevikud 2000 – 2005. (käsikiri). 

Aru-Raidsalu, A. (2014). Õpiedutute ja akadeemiliselt edukate õpilaste hinnangud põhikoolist 

väljalangevuse riskiteguritele ühe maakonna näitel (magistritöö). Allikas: 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/41778/aru_raidsalu_aive.pdf?sequence=1. 

Filmid ja videod: Viidatakse režissööri järgi, pealkirja järele lisatakse kandilistesse sulgudesse 

video liik (film, video jm) ja kasutamise kuupäev. Kui kasutatud on selliseid videomaterjale, mis 

on üleval internetis, tuleb kindlasti lisada ka link veebiaadressile. Näiteks: 

Nüganen, E. (Režissöör). (2003). Nimed marmortahvlil [Film]. Kasutamise kuupäev: 01. 

september 2017. a. 

Kiiser, L.-M. (Režissöör). (2016). Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu 2016 [Video]. Kasutamise 

kuupäev: 17. september 2017. a., allikas 

https://www.youtube.com/watch?v=nWON61YFFmQ  
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LISADE VORMISTAMINE 

Lisad sisaldavad töö põhiosaga seotud ja seda täiendavaid iseenesest suuri materjale, aga ka 

materjale, mis põhiosas ei ole tekstiga haakuvad, kuid võivad pakkuda huvi probleemiga 

põhjalikumaks tutvumiseks. Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, ankeedid, 

pisitrükised, küsitluslehed, video- või helikassett, CD jm. Väärtuslikud originaalid lisatakse 

koopiatena. Originaale üldjuhul töösse ei liimita, sest enamik liimisorte kahjustab nii fotot kui 

paberit. 

Esimesele lisa lehele trükitakse ainult pealkiri LISAD (vormistatakse: Laadi Pealkiri 1). 

Sellele lehele vormistatakse sisukorrajärgne lehekülje number ning lehekülg ise jääb tühjaks. 

Järgnevad lisalehed kõik pealkirjastatakse, vormistatakse: Laadi Pealkiri 2 ja nummerdatakse 

järgmiselt:  

Lisa 1. Pealkiri (pealkirjas tuuakse ära lühidalt lisas esitatava nimetus) 

Lisa 2. Pealkiri 

Iga lisa kohta peab töös olema ka viide.  

Lisade järjestus lehtedel on soovitavalt neile viitamise järjekorras. 
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LISAD 



18 

Lisa 1. Tiitellehe näidis 

Valga Põhikool  

(Times New Roman, 12 p, keskele joondus) 

 

 

 

KUUSKEDE LIIGID EESTIS  

(Times New Roman, 22 p, keskele joondus, paks suurtähtedes kiri) 

 

Uurimistöö  

(Times New Roman, 12 p, keskele joondus) 

 

Aita-Leida Kuusepuu, 8.a klass 

(Teine Autor, 8.b klass) 

 

Juhendaja Kalju Kuusk 

(Times New Roman, 12 p, paremale joondus) 

 

Valga 2017 
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Lisa 2. Näiteid tekstisisesest viitamisest ja kasutatud kirjanduse kirjetest 

Allika tüüp Tekstisisene viide  Kasutatud kirjandus  

Raamat  (Saareste, 1952) 

(Tulving, 1999) 

Saareste, A. (1952). Kaunis emakeel. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv. 

Tulving, E. (1999). Mälu. Tallinn: Kupar. 

Võõrkeelne raamat (Kivirähk, 2016) Kivirähk, A. (2016). The Man Who Spoke Snakish. Grove Press / Atlantic Monthly 

Press. 

Autorita raamat, 

teatmeteos 

(Eesti Entsüklopeedia, 

1995) 

Eesti Entsüklopeedia. (1995). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

Artikkel ajakirjast (Lattik, 2006) Lattik, M. (2006). Paul Gaguini maalidetagune revolutsioon. Akadeemia nr 8, lk 1651-

1674. 

Artikkel ajalehest (Nugis, 2017) Nugis, E. (23. märts 2017. a.). Valga Põhikooli õpilasi ootab Kalorikross. 

Valgamaalane, lk 2-3. 

Elektroonilised allikad 

Autori ja 

avaldamiskuupäevaga 

artikkel  

(Sikk, 2017) Sikk, M. (05. september 2017. a.). Valga Põhikoolis tutvustati kooli huviringe. 

Kasutamise kuupäev: 18. september 2017. a., allikas Valga Põhikooli koduleht: 

http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/uudised/uudis/2017/09/05/valga-pohikoolis-

tutvustati-kooli-huviringe/ 

Korporatiivse autori 

artikkel (näiteks 

Vikipeedia artikkel) 

(Vikipeedia, 2017) Vikipeedia. (23. mai 2017. a.). Hans Einer. Kasutamise kuupäev: 22. september 2017. 

a., allikas Vikipeedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Hans_Einer 

Foto veebilehelt (Tintson, 2017) Tintson, J. (2017). Foto neidudeansambli lõpukontserdilt. Kasutamise kuupäev: 18. 

september 2017. a., allikas Valga Põhikooli koduleht: 

http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/uudised/uudis/2017/05/09/valga-pohikooli-

neidude-ansambli-lopukontsert 

Seadus (Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus, 

2017) 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2017) Riigi Teataja I, 04.07.2017, 40 või 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. (2017). Allikas: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017040?leiaKehtiv 

Intervjuu (Kuivik, 2003) Kuivik, V. (19. august 2003. a.). Mälestused Kuusalu Keskkooli fotoringist. (M. Oivik, 

Intervjueerija). 
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Käsikirjalised 

materjalid, 

publitseerimata 

uurimused  

(Valga Põhikooli 

huviringide päevikud 

2000-2005) 

(Aru-Raidsalu, 2014) 

Valga Põhikooli huviringide päevikud 2000 – 2005. (käsikiri). 

Aru-Raidsalu, A. (2014). Õpiedutute ja akadeemiliselt edukate õpilaste hinnangud 

põhikoolist väljalangevuse riskiteguritele ühe maakonna näitel (magistritöö). Allikas: 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/41778/aru_raidsalu_aive.pdf?sequence=1 

 

Film (Nüganen, 2003) Nüganen, E. (Režissöör). (2003). Nimed marmortahvlil [Film]. Kasutamise kuupäev: 

01. september 2017. a. 

Video (näiteks Youtube 

video) 

(Kiiser, 2016) Kiiser, L.-M. (Režissöör). (2016). Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu 2016 [Video]. 

Kasutamise kuupäev: 17. september 2017. a., allikas 

https://www.youtube.com/watch?v=nWON61YFFmQ 

Arhiivimaterjal (Valga Peetri koguduse 

1919. aasta 

kirikuraamat) 

Valga Peetri koguduse 1919. aasta kirikuraamat. Eesti Ajalooarhiiv, f 5282-1-18, nim l, 

t 32p, lk 33. 
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Lisa 3. Kasutatud kirjanduse vormistamise näidis 

KASUTATUD KIRJANDUS  

 

Aru-Raidsalu, A. (2014). Õpiedutute ja akadeemiliselt edukate õpilaste hinnangud põhikoolist 

väljalangevuse riskiteguritele ühe maakonna näitel. magistritöö. Allikas: 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/41778/aru_raidsalu_aive.pdf?sequence=1 

Eesti Entsüklopeedia. (1995). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

Kiiser, L.-M. (Režissöör). (2016). Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu 2016 [Film]. Kasutamise 

kuupäev: 17. september 2017. a., allikas 

https://www.youtube.com/watch?v=nWON61YFFmQ 

Kivirähk, A. (2016). The Man Who Spoke Snakish. Grove Press / Atlantic Monthly Press. 

Kuivik, V. (19. august 2003. a.). Mälestused Kuusalu Keskkooli fotoringist. (M. Oivik, 

Intervjueerija). 

Lattik, M. (2006). Paul Gaguini maalidetagune revolutsioon. Akadeemia nr 8, lk 1651-1674. 

Nugis, E. (23. märts 2017. a.). Valga Põhikooli õpilasi ootab Kalorikross. Valgamaalane, lk 2-3. 

Nüganen, E. (Režissöör). (2003). Nimed marmortahvlil [Film]. Kasutamise kuupäev: 01. 

september 2017. a. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. (2017). Riigi Teataja I, 04.07.2017, 40.  

Saareste, A. (1952). Kaunis emakeel. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv. 

Sikk, M. (05. september 2017. a.). Valga Põhikoolis tutvustati kooli huviringe. Kasutamise 

kuupäev: 18. september 2017. a., allikas Valga Põhikooli koduleht: 

http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/uudised/uudis/2017/09/05/valga-pohikoolis-tutvustati-

kooli-huviringe/ 
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Tintson, J. (2017). Foto neidudeansambli lõpukontserdilt. Allikas: 

http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/uudised/uudis/2017/05/09/valga-pohikooli-neidude-

ansambli-lopukontsert 

Tulving, E. (1999). Mälu. Tallinn: Kupar. 

Valga Peetri koguduse 1919. a kirikuraamat. Eesti Ajalooarhiiv, f 5282-1-18, nim l, t 32p, lk 33.  

Valga Põhikooli huviringide päevikud 2000-2005. 

Vikipeedia. (23. mai 2017. a.). Hans Einer. Kasutamise kuupäev: 22. september 2017. a., allikas 

Vikipeedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Hans_Einer 

 

 

 


