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1. ÜLDISED NÕUDED KÄSIKIRJALE JA KIRJALIKU 

TÖÖ VORMISTAMISELE  

1.1. Kirjalike tööde osad:  

Kirjalike tööde osade järjestus on järgmine:  

 Tiitelleht    

 Sisukord    

 Sissejuhatus    

 Metoodika (kus, mida ja kuidas on uuritud/tehtud)    

 Sisu peatükkidena, alajaotustena ja -punktidena    

 Kokkuvõte    

 Kasutatud allikad/kirjandus    

 Lühendid    

 Lisad    

1.2. Lehekülg  

Lehe veerised määratakse järgmiselt: ülevalt ja alt vaba ruumi 2,5 cm, paremalt 2 cm ja 

vasakult 3,5 cm (Küljendus - Lehe häälestus - Veerised).  

Lehekülgede nummerdamisel võetakse arvesse töö kõik leheküljed alates tiitellehest ja 

lõpetades lisadega (Lisa - Leheküljenumber - Lehe lõpp - vali sobiv koht), kuid märkima 

hakatakse lehekülgede numbreid töö teisest leheküljest (Päise- ja jaluseriistad - Erinev 

esileht). Lehekülje number paigutatakse lehe alumise serva keskele või paremasse serva.  

  



4  

1.3. Tiitelleht  

Tiitellehel märgitakse 

kooli nimi 

eriala nimetus  

statsionaarne või mittestatsionaarne  

autori ees- ja perekonnanimi (kui töö on 60% autori loodud)  

töö teema (suured tähed)  

viide töö iseloomule (mitmenda kursuse lõputöö, referaat, uurimistöö või 

praktika aruanne)  

juhendaja/juhendajad ees- ja perekonnanimi  

käsikirja koostaja nimi (kui töös on üle 40% teiste autorite materjali) 

töö esitamise koht ja aasta  

Tiitellehe iga komponent paigutatakse omaette reale. Iga rida algab suure tähega, kuid ei 

lõpe punktiga. Töö teema on läbivalt suurtäheline. Trükivalmis tööl muudetakse töö teema 

sobivasse suurusesse, Times New Roman 20. Muutust ei ole soovitav teha enne sisukorra 

genereerimist. Sama kehtib ka autori esiletõstmise vajaduse kohta ja tiitellehe muu teksti 

kohta (muu tekst võiks olla 14 pt). Näidised lk 5-8.  
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  Tiitellehe näidis  

    

Luua Metsanduskool 

Maastikuehitaja  

Mittestatsionaarne õpe  

    

    

    

   

  

HIITE KAITSEST  
  

13MESÕ3 keskkonnakaitse referaat  

    

   

Juhendaja eesnimi perekonnanimi  

Koostaja eesnimi perekonnanimi  

    

    

  

    

Luua 2014  
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Tiitellehe näidis  

Luua Metsanduskool  

Metsur  

Statsionaarne õpe  

    

Eesnimi perekonnanimi  

    

   

   

METSATÖÖDE PRAKTIKA 3. tase  

  

 14MM2   

    

    

   

    

    

   

  

  

  

 Luua 2015    
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Luua Metsanduskool  

Maastikuehitus  

Statsionaarne õpe  

    

    

Eesnimi perekonnanimi  

  

    

PEREKOND KUUSE KRUNDI 

HALJASTUSPROJEKT    
  

11MEPK3 lõputöö    

    

    

Juhendajad eesnimi perekonnanimi  

eesnimi perekonnanimi  

    

    

  

   

Luua 2014  
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Luua metsanduskool  

  Metsamajandus    

Statsionaarne õpe  

    

   

  

Eesnimi perekonnanimi    

    

HAKKEPUIDU KASUTAMINE LAIUSE 

METSKONNAS  
13MM2 kursuse uurimistöö metsakasutusest  

    

    

Juhendajad eesnimi 

perekonnanimi   

eesnimi 

perekonnanimi   

eesnimi 

perekonnanimi    

   

   

  

 Luua 2014    
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1.4. Pealkirjad  

Töö pealkirjade lõppu punkti ei panda. Töö erinevaid osi alustatakse uuelt leheküljelt 

(CTRL+ENTER), alapunkte samalt leheküljelt. Alljaotuste (alapeatükkide, alapunktide jm) 

pealkirjad kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht).  

Laadi omistamiseks märgistatud tekstile või lõikudele on kaks võimalust: Esimene 

võimalus on valida lindil olevast Laadide reast sobiv laad.  

Teine võimalus on  

1) valida käsk Avalehelt-Laadid;  

2) avanenud aknast valida Laad, mida soovite märgistatud tekstile või lõikudele 

omistada;  

3) laadi muutmiseks tuleb valitud laadil teha paremklikk ja valida Muuda, ning teha 

vajalikud muudatused. 

Pealkirja laadide vormistamise nõuded  

I astme pealkiri (Times New Roman Paks, suurus 16 pt, suurtähed); Avaleht - Lõik - 

Taanded ja vahed - Vahed - Enne 60 - Pärast 24. See määrab vaba ruumi pealkirja ees ja 

järel.  

II astme pealkiri (Times New Roman Paks, suurus 14 pt, kaldkiri); Avaleht - Lõik - 

Taanded ja vahed - Vahed - Enne 36 - Pärast 18.    

III astme pealkiri (Times New Roman Paks, suurus 13 pt); Avaleht - Lõik - Taanded ja 

vahed - Vahed - Enne 12 - Pärast 6.  

Ühe taseme pealkirju peab olema vähemalt kaks (näiteks, kui on 1.1., siis peab olema ka 

1.2., vastasel juhul pole vaja ka 1.1.). Kõik sama taseme pealkirjad on ühesuguses 

vormingus.    
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1.5. Sisu komponentide vormistamine  

1.5.1. Tavatekst  

Töö trükitakse 1,5 reavahega (Avaleht - Lõik - Taanded ja vahed - Reasamm) tähesuurusega   

12 (Avaleht - Font - Suurus) punkti, mõlema serva joondusega (Avaleht - Taanded ja vahed 

- Rööpselt) kirjatüübis Times New Roman (Avaleht - Font - Font). Lõikude vahed Pärast 

12pt (Avaleht - Lõik - Taanded ja vahed). Allmärkus Times New Roman, suurusega 11 pt. 

Võõrkeelsed terminid ja ladina keel kursiivis (Avaleht - Font - Fondi laad - Kursiiv). 

1.5.2. Loetelud  

Üksikutest sõnadest koosnev loetelu kirjutatakse ühte ritta ja loetelu osad (korduvad 

lauseliikmed) eraldatakse üksteisest komadega. Näiteks  

Tootmisprotsessi sisendid on töö, kapital, maa.   

Tootmisprotsessi sisendid on järgmised: 1) töö, 2) kapital, 3) maa.  

Tootmisprotsessi sisendid on a) töö, b) kapital, c) maa.  

Sõnaühendeist koosnev loetelu kirjutatakse üksteise alla ja eraldatakse semikoolonitega, iga 

loend algab väikese tähega. (Avaleht lindilt valida - Täpploend, Numberloend) 

Näide:  

Turismi arendamiseks saartel on olulised:  

 kiire ja hinnalt vastuvõetav transpordiühendus mandriga;  

 otseühendus potentsiaalsete turismiturgudega Lätis, Rootsis ja Soomes;  

 koostöö teenuste pakkujate vahel ja ka avaliku sektoriga;  

 säästva turismi arengustrateegia väljatöötamine iga saare jaoks.  

Kui loetelu mingi osa koosneb kahest või enamast lausest, siis asendatakse sulg 

järjekorranumbri järel punktiga ning lauset alustatakse suure tähega ja loetelu iga osa lõppu 

pannakse punkt. Kui mõni loetelu osa sisaldab omakorda loetelu, siis tähistatakse üldisema 
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loetelu osade järjekord tingimata numbritega, alluva loetelu osi aga tähtedega (koos 

suluga).     

Näide: Vastavalt omandivormile jagunevad sadamad käesoleval ajal kolmeks:    

1. Riiklikud sadamad. Siia kuuluvad kõik peamised parvlaevade terminalid ning kauba- 

ja turismisadam Roomassaare.     

2. Munitsipaalsadamad. Need on Triigi, Orissaare, Orjaku, Sõru, Manilaid, Abruka, 

Ruhnu ja Piirissaare.     

3. Erasadamad:  

a. Lehtma,  

b. Veere,  

c. Nasva,  

d. Leppneeme,  

e. Prangli.  

  

1.5.3. Lühendid  

Enne lühendi kasutamist tuleb see defineerida täieliku kirjapildi kaudu kas tekstis või eraldi 

lühendite lehel. Näiteks: sisemajanduse koguprodukt (SKP).    

Lühendite lõppu ei panda punkti. Üldlevinud lühendeid (jne, jms, nt, vt, ÜRO, NATO jt) ei 

märgita lühendite loendisse. 

 Erandiks on lühendid k.a (käesoleval aastal); s.o (see on) ja v.a (välja arvatud), kus selguse 

mõttes kasutatakse lühendis punkti.  

Pealkirjades ei kasutata lühendeid.  

1.5.4. Arvud  

Ühekohalised arvud (ühest kuni  kümneni) kirjutatakse sõnadega, suuremad arvud 

numbritega või kombineeritult (nt 2,1 mln eurot, 800 tk, 8 cm, kuid kaheksa kohta). Arvude 

kirjutamisel kasutataks lahutamatuid tühikuid (CTRL+SHIFT+SPACE), nt 10 000,67. 

Lauset ei ole soovitav alustada numbri ega arvuga.  
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1.5.5. Valemid  

Valemid kirjutatakse valemiredaktori abil kaldkirjas. Valemites esinevad tähised seletatakse 

lahti valemi järel. Kui töös kasutatakse mitut valemit, tuleb need nummerdada.  

Number paigutatakse valemiga samale reale (soovitavalt paremale) sulgudesse. (Lisa - 

Võrrand - Lisa uus võrrand).  

Kiiruse valem  𝑣 =
𝑠

𝑡
 (1), kus v - kiirus, s - teepikkus  kilomeetrites, t - aeg  

Tarbijahinnaindeksi valem 𝑻𝑯𝑰 =
𝒐𝒔𝒕𝒖𝒌𝒐𝒓𝒗𝒊 𝒗ää𝒓𝒕𝒖𝒔 𝒋𝒐𝒐𝒌𝒔𝒗𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒐𝒅𝒊𝒍

 𝒐𝒔𝒕𝒖𝒌𝒐𝒓𝒗𝒊 𝒗ää𝒓𝒕𝒖𝒔 𝒃𝒂𝒂𝒔𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒐𝒅𝒊𝒍
∗ 100  (Saar … 

10.02.2015) (2), kus THI on tarbijahinna indeks.  

1.5.6. Tabelid ja joonised  

(Lisa - Tabel - Lisa tabel, Lisa - SmartArt - SmartArt - pildi valimine) Tabelis tekst on 

reavahega (1,0), ühekordne ja suurusega 11 pt .  

 Joonised ja tabelid paigutuvad lehel vasakule.  

Joonise nimetuse alla kuuluvad kõik töös sisalduvad illustratsioonid: diagrammid, 

graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. Kui töös on ainult üks 

tabel/joonis, siis seda ei nummerdata. Tabeli number ja pealkiri kirjutatakse tabeli peale, 

joonise number ja allkiri aga joonise alla. (Tabel või joonis märgistatakse valides 

omamenüüst (Lisa pealdis… )suvandite all vali: (Figuur, joonis, tabel, valem). Ka lisades 

on joonisel allkiri ja tabelil pealkiri, mille lõppu pannakse punkt. 

Tabelid peavad olema paigutatud nii, et lugemine oleks võimalik ilma tööd pööramata või 

pöörates seda 90° kellaosuti liikumise suunas. Tabel paigutatakse selle tekstilõigu järele, 

milles sellele viidatakse. Tabelis esitatud andmed tuleb siduda töö tekstiga. Selleks võib 

kasutada otsest viitamist (Alljärgnev tabel 1 iseloomustab …) või kaudset viitamist.  
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Tabel 1. Uurimistööde loetelu. (Maaparandussüsteemi…21.07.2005)  

Maaparandussüsteemi kood                                   

Maaparandusehitise nimetus      kood     

   

Jrk. 

nr.  
  Uurimistöö   

Nimetus  Mõõtühik  Maht  Tegemise  

aeg  

Uurimistööd tegev ettevõtja  

                  

                  

                  

   

Tabel 2. Õpilaste vanuseline läbilõige. (2014/2015 … 10.02.2015)  

Vanus  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  

Alla 20  63%  57%  54%  52%  50%  

20-24  22%  26%  26%  25%  23%  

25+  15%  17%  20%  l23%  26%  

 

 

Joonis nummerdatakse ja varustatakse allkirjaga, mis joondatakse vasakule (Avaleht - 

Joonda tekst vasakule) ja paigutatakse joonise alla.  
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Joonis 1. Kapitali liikumine lihtsas majanduses (Glennerster 1992: 8).  

  

Joonis 2. Seened. (Aitsam … 2014)  

Igale tabelile ja joonisele tuleb tekstis osutada. Näiteks: uurimistööde andmed tuleb kanda 

tabelisse (vt tabel 1); vaatamata kuivale sügisele võis näha ka seeni (vt joonis 2). Kui tabel 

on kellegi teise andmete põhjal koostatud, siis tuleb autorile ka viidata. Pildi külg tekstis ei 

tohiks olla suurem kui 15cm. Pildid võiks olla kogu töö ulatuses ühtlase suurusega. Pildi 

suuruse muutmine toimub pildiriistade tööriista lindil.  

https://support.office.com/et-ee/article/Pildi-kujundi-WordArt-pildi-v%C3%B5i-muu-objekti-suuruse-muutmine-6027a872-7dc2-4ae8-aa0c-723bdc0d3590#__toc343781762
https://support.office.com/et-ee/article/Pildi-kujundi-WordArt-pildi-v%C3%B5i-muu-objekti-suuruse-muutmine-6027a872-7dc2-4ae8-aa0c-723bdc0d3590#__toc343781762
https://support.office.com/et-ee/article/Pildi-kujundi-WordArt-pildi-v%C3%B5i-muu-objekti-suuruse-muutmine-6027a872-7dc2-4ae8-aa0c-723bdc0d3590#__toc343781762
https://support.office.com/et-ee/article/Pildi-kujundi-WordArt-pildi-v%C3%B5i-muu-objekti-suuruse-muutmine-6027a872-7dc2-4ae8-aa0c-723bdc0d3590#__toc343781762
https://support.office.com/et-ee/article/Pildi-kujundi-WordArt-pildi-v%C3%B5i-muu-objekti-suuruse-muutmine-6027a872-7dc2-4ae8-aa0c-723bdc0d3590#__toc343781762
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1.6. Viitamine  

Luua metsanduskooli kirjalikes töödes kasutatakse tekstisisest viitamist ümarsulgudes. 

Kõikidele kasutatud allikatele tuleb korrektselt viidata. Kopeeritud lõik või lause on 

tsitaat, see osa esitatakse jutumärkides.  

Teiste autorite seisukohti või andmeid võib töös esitada tsitaatide või refereeringutena. 

Kõikidele töö koostamisel kasutatud teiste autorite töödele, põhimõttelistele seisukohtadele, 

kirjandusallikatest ja mujalt pärinevatele tsitaatidele, valemitele, arvulistele andmetele ja 

muule tuleb viidata.  

1.6.1. Refereerimine  

Refereerimine on teise autori seisukoha vabas vormis (oma sõnadega) konspekteerivat või 

kommenteerivat laadi ümberjutustamine. Refereeringu puhul jutumärke ei kasutata, vajalik 

on aga viitamine algallikale või autorile. Igale kirjanduse loetelus esitatud allikale peab 

töös olema ka viidatud.  

 Kui refereeritakse kogu lõiku, siis lõpetatakse lõigu viimane lause punktiga ja selle järel 

on viide sulgudes, mille järel punkti ei ole. Kui refereeritakse kogu peatükk ühest allikast, 

siis on mõistlik peatükki alustada sissejuhatava lausega, milles on viide allikale.  

Nt Metsaomanikud said igal aastal majanduslikku kahju 20-30 miljonit krooni (Oja 2006). 

Rein Kalamees (2006) kirjutab, et ligikaudu paarsada aastat tagasi põlesid Eesti metsad 

keskmiselt iga mõnesaja aasta tagant, kohati sagedamini.  

Alljärgnev kirjeldus on koostatud Raimo Kõlli ja Illar Lemetti (1999: 82-87) raamatu järgi. 

„Viljakehad kasvavad üksikult või paarikaupa koos, sügavalt lehtrikujulised, läbimõõt 1-5 

cm ja sügavus 3-6 cm. Jalg silindriline, must, 2-8/0, 5-1 cm.“ (Raitviir 1972: 23)  

Juhul, kui viidatakse ühele lausele, asub viide lause sees, st lause lõpumärk pannakse viite 

järele.  

Nt 20. sajandi esimesel poolel oli puisniitude üldpindalaks Eestis 850 000 hektarit, 

nõukogude aja lõpus oli puisniite alles umbes 1000 hektarit (Relve 2008: 21).  

Teatmeteosele viidates kasutatakse võimaluse korral üldtuntud lühendit. Nt (ÕS 2013: 15)  
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Interneti allikatele viidatakse järgmiselt: (Metsanduslikke ... 10.09.2001) või (Laasik … 

17.02.2003). Kui puudub ilmumisaasta, siis tuleb märkida veebilehekülje lugemise kuupäev. 

Kui on allikal kolm autorit, siis (autor, autor, autor aasta), kui autoreid on üle kolme, siis 

(autor jt aasta).  

Õigusaktidele viidates tuleb märkida artikli pealkirja esimene sõna, kolm punkti ning 

seaduse jõustumise aeg. Nt (Ehitusseadustiku ... 01.07.2015)  

1.6.2. Tsitaadid  

Tsitaat peab täielikult vastama originaalile ja tuleb esitada jutumärkides. Viide tehakse kohe 

pärast tsitaati lõpetavaid jutumärke, ka siis, kui tsitaat paikneb lause keskel.  

 Kui tsitaati ei esitata täielikult, siis puuduv osa sellest tähistatakse punktiiriga nurksulgudes 

või kaldkriipsude vahel.  

Nt „Me peame omandama ja õppima kõigilt /.../. Isegi suurim geenius ei jõuaks kaugele, kui 

ta püüaks võlgneda kõike ainult iseenda seesmisele minale.“ (Goethe)  

„Madalsoomullad (M) on põhjaveelise toitumisega eutroofsed soomullad. Turba moodustab 

/.../ lehtsammalde mitmesuguses lagunemisjärgus olev aines.” (Seemen 1998: 71)  

  

1.6.3. Kasutatud allikad  

Kõik ümarsulgudes esitatud viited tuleb esitada kasutatud allikates täpsete viitekirjetena. 

Loetelus loetletakse teosed autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, autori nime 

puudumisel pealkirja esimese sõna järgi. Autorite nimed trükitakse paksus kirjas.   

Raamatute puhul kantakse kasutatud kirjanduse loetellu järgmised andmed: Autor(id) 

(perekonnanimi, eesnime algustäht). Pealkiri. Trükiandmed (väljaande number, kd 2). 

Ilmumiskoht: kirjastus (väljaandja), ilmumisaasta. Kui raamatul puudub autor, kuid on 

koostaja, siis koostaja nimi  kirjutatakse pealkirja järele. Käsikirja puhul märgitakse selle 

asukoht. Näiteks  

Metsabotaanika. Koostaja Saarva, E. Luua, 2000. Käsikiri Luua metsanduskoolis.  

Teatmeteoste puhul kantakse kasutatud allikate loetellu järgmised andmed: Pealkiri.  
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Trükiandmed (väljaande number, kd 2). Ilmumiskoht: kirjastus (väljaandja), ilmumisaasta.  

Juhul, kui viites on kasutatud lühendit, tuleb teose pealkiri märkida järgmiselt: ÕS = Eesti 

õigekeelsussõnaraamat.  

Ajakirjade puhul kirjutatakse kasutatud kirjanduse loetelus välja järgmised andmed:     

Autor. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, number, aasta, leheküljed. Näiteks   

Voog, A. Sissejuhatus digitaalheli maailma. Arvutimaailm, 9, 2000: 9-11.   

Ajalehed    

Varblane, U. Kas Eesti vajab välisinvesteeringuid? Eesti Ekspress, 2. veebruar 1996: 8. 

1.6.4. Õigusaktid    

Õigusaktide kogumik:  

Õigusakti pealkiri, redaktsiooni jõustumise kuupäev, publitseerimise andmed. Näiteks 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. (01.07.2015). Ehitus- ja 

planeerimisõigus 2015. Tallinn: OÜ Teataja Kirjastus, 2015.  

Metsaseadus. (01.07.2015). Riigi Teataja. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/MS   

(09.09.2015)  

Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku juhend. Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a 

määrus nr 2  (15.01.2007). Riigi Teataja. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770 

(28.08.2014)    

Interneti materjali puhul tuleb ära tuua:  

Autor (kui on). Artikli pealkiri, väljaandmiskoht (veebiväljaandel nt Vikipeedia), 

väljaandmise kuupäev või aasta, materjali täielik interneti aadress, veebilehe viimane 

külastamise kuupäev. Kui autorit ei ole, on esimeseks kirjeks artikli pealkiri. Näiteks  

Mõisted. Metsaekspert. URL: http://www.metsaekspert.ee/metsaomanikule/moisted. 

(14.12.2014) 

Laasik, L. Mõned    näpunäited    dokumendimalli    kasutamisel.    URL:  

http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm (28.08.2014)   

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770
http://www.rmk.ee/pages.php3/0114,229
http://www.rmk.ee/pages.php3/0114,229
http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm
http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm
http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm
http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm
http://infutik.mtk.ut.ee/qpe/templaat/juhend.htm
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1.6.5. Näiteid kasutatud kirjanduse kohta:    

Eesti elusloodus. Koostajad: Kuresoo, R. , Relve, H. ,Rohtmets. I. , Tallinn: Varrak, 1983. 

Relve, H. Mänd. Raamatus Eesti elusloodus. Tallinn: Varrak, 2001:122-123. 

Ernits, P. Siiad hullavad sügisöös. Arter, 45/195, 2003: 24. 

Hüvato,  M.-L.  Väärikad  koertesuguvõsad kohtusid näitusel. Tartu  Postimees, 10. 

november 2003: 8.    

Jaaks, P. Murru kinnipeetavad näitlesid Harkus. Postimees, 10. november 2003: 5. 

Kivisalu, K. Mina-sõnum silub suhteid. Pere ja Kodu, 9, 2003: 38-40. 

Kähr, A. Pihlakas kui ilupuu. Aed, 9, 2003: 13-17.  

Metsanduse teatmik. Koostaja Etverk, I. Tallinn: Valgus, 1980.    

Santti, R. , Suominen, J. Muutuv keskkond ja tervis. Tartu: Eesti Loodusfoto, 1996.  
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Kasutatud allikate näidis
  

   

  

KASUTATUD ALLIKAD  

Ehituseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. (01.07.2015). Ehitus- ja 

planeerimisõigus 2015. Tallinn: OÜ Teataja Kirjastus, 2015.  

Fungitsiidid -  seenhaiguste  tõrjevahendid.   Balic  Agro.  URL:  

http://www.balticagro.ee/index.dsp?area=93 (15.05.2014)  

Herbitsiidid. Vikipeedia. 2013. URL: http://et.wikipedia.org/wiki/Herbitsiid (15.05.2014)  

Honeysuckle Disease. SF Gate. URL: 

http://homeguides.sfgate.com/honeysuckledisease49514.html (15.05.2014)  

Kask, K. Söödava kuslapuu marjad valmivad aias esimesena. Maakodu. URL:  

http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aialeht/soodava-kuslapuu-marjad-

valmivadaiasesimesena?id=31878559 (27.06.2010)  

Metsabotaanika. Koostaja Saarva, E. Luua, 2000. Käsikiri Luua metsanduskoolis. 

Metsaseadus. (01.07.2015). Riigi Teataja. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/MS  

(09.09.2015)  

Pallum, V.  Suur taimekaitseraamat. Tallinn: Maalehe Raamat, 2007.  

Puuvilja-ja marjakultuuride sortide tunnused. Põllumajandusministri 09. 05. 2006. a 

määruse nr 62 lisa1. Elektrooniline Riigi Teataja. 

URL:https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/0102/6996/1029624.pdf (15.05.2014)  

Valdkonnad.  Põllumajandusamet.  URL: 

http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=205&sub3=303 

(15.05.2014)  

  

  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12774770


20  

1.7. Lisad  

Lisad paigutatakse töös kasutatud kirjanduse järele. Kõik lisad varustatakse pealkirjaga, 

nummerdatakse (Lisa 1 jne), kusjuures lisa nr joondatakse parema serva järgi.   

Näiteks:  

  

1.8. Sisukord  

Viimasena vormistatakse töö sisukord.  

MS Word genereerib automaatselt sisukorra, selleks peavad olema pealkirjadele 

määratud laadid vt 1.4. Pealkirjad. Näiteks esimese astme pealkiri – Pealkiri 1, teise 

astme pealkiri –  

Pealkiri 2 jne. Sisukorra automaatseks loomiseks  

• tuleb viia kursor kohta, kuhu soovitakse sisukorda saada;  

• tuleb lasta Wordil genereerida sisukord, milleks valitakse menüüst Viited 

käsk Sisukord ning seejärel valitakse avanenud loendist sobiv 

Automaattabel.    

Tekkinud sisukorras tuleb jälgida, et  

• sisukorra  tekst  on  Times  New Roman;  

• reasamm (reavahe) on 1,5pt;  

•  lõik on  joondatud rööpselt.  

Juhul, kui lisatakse hiljem veel mõni peatükk ja soovitakse, et nende pealkirjad ka 

sisukorras peegelduksid, siis  
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1) vormistatakse uutele pealkirjadele sobivad laadid;  

2) tehakse paremklikk sisukorra peal, valitakse käsk Värskenda väli;  

3) valitakse menüüst Sisukorra värskendamine, kus on valik Värskenda ainult 

leheküljenumbrid või Värskenda terve väli.  

Sisukorra näidist vt lk 21.  

 Sisukorra näidis  
  

 

  

SISUKORD  

  

Sissejuhatus.....................................................................................................................3  

1. Aia planeerimine..................................................................................................4  

2. Taimed aias..........................................................................................................6  

3. Muru....................................................................................................................9  

4. Tarad ja plangud................................................................................................11  

Kokkuvõte.....................................................................................................................13  

Kasutatud allikad………...............................................................................................14  

Lisa.1. Sõnaseletused.....................................................................................................15  

Lisa.2. Register..............................................................................................................16  
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KASUTATUD ALLIKAD  

18 – Excel 2010 - Diagrammide loomine. metshein.com 2012. URL: 

http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara/ms-excel-2010/255-18-

excel2010diagrammide-loomine (10.02.2015)  

2014/2015  õppeaasta numbriinfo. Haridusministeerium. URL: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/uue_oppeaasta_numbriinfo_0.doc+&cd=2&hl=et&

ct =clnk&gl=ee (10.02.2015)  

  

Aitsam, V. Politsei aitas Raplamaal metsa eksinud eaka proua koju. Illustratsioon. Delfi. 

URL:  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/politsei-aitas-raplamaal-

metsaeksinud-eaka-proua-koju?id=69710123 (09.09.2014)  

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded. Lisa 5. Ehitusprojekti  

seletuskirja tabelite vormid. 2011. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/13179324 

(10.02.2014)  

Saar, I. Tarbijahinnaindeks. URL: 

http://stud.sisekaitse.ee/Saar/Inflatsioon/tarbijahinnaindeks.html (10.02.2015)  

  

  

  


