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1 Kirjalike tööde vormistamise üldnõuded 

Kirjalike tööde (referaadid, uurimistööd, loovtööd jne) vormistamise üldnõuded on järgmised: 

 Töö esitatakse valgel A4 formaadis paberil. 

 Tekst trükitakse lehe kahele küljele reasammuga 1,5. 

 Kasutatav kirjastiil on Calibri, Arial või Times New Roman, kirjasuurus 12. 

 Lehekülje vasakule poole jäetakse 2,5 cm, paremale 2,5 cm ning üles ja alla 2,5 cm 

laiune veeris. 

 Tekst vormistatakse nii, et lehe mõlemad servad jäävad sirged (rööpjoondus). 

 Taandridu arvutikirjas ei kasutata, tekstilõigud eraldatakse üksteisest 6 pt lõiguvahega. 

 Kõik leheküljed tiitellehest kuni lisadeni nummerdatakse. Leheküljenumbrid 

paigutatakse lehekülje alumisesse serva nii, et pärast köitmist jäävad need lehe 

välimisse serva või keskele. Tiitellehel leheküljenumbrit ei näidata. Lisade lehekülgesid 

ei nummerdata. 

 Sisukorras on korrektsete lehekülje numbritega kõik pealkirjad ja alapealkirjad. 

 Kõiki peatükke (kaasa arvatud sisukord, sissejuhatus, kasutatud allikate loetelu jne) 

alustatakse töös uuelt lehelt. Selleks kasutatakse leheküljepiiri lisamist, mitte tühje 

ridu. 

 Kõik pealkirjad on vasakule joondatud ja paksus kirjas ja musta värvi. 

 Vt pealkirjade punkte 

 Peatüki pealkirja tähesuurus 16 punkti. Peatüki pealkirja järele jäetakse 12 pt 

lõiguvahe.  

 Esimese taseme alapealkirjade suurus on 14pt ja teise ning madalama taseme 

alapealkirjad 12pt. Uue alapeatüki pealkirja ees on 12 pt vahe. 

 Kõik pealkirjad on vasakule joondatud ja paksus kirjas ja musta värvi. 

 Pealkirjad ja alapealkirjad on hierarhiliselt nummerdatud (nt 1. peatüki alapeatükid on 

1.1., 1.2., 1.3. jne). Teisi üksuseid (nt sissejuhatus, kokkuvõte jms) ei nummerdata. 

 Pealkirja järele punkti ei panda. 

 Võõrkeelsete (tsitaat) sõnade-väljendite kasutamisel tuleb kasutada kaldkirja. 

 Töö vormistuses peab säilima ühtne stiil. 
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 Töö kirjutamisel ja vormistamisel peab järgima arvutikirja üldtavasid (vt ptk 1.1). 

1.1 Arvutitekstide üldine tava 

 Iga kahe sõna vahele käib 1 (ÜKS) tühik. 

 Kirjavahemärk (koma, punkt, jmt) pannakse KOHE pärast sõna ning sellele järgneb 

tühik. 

 Erandiks on sulud ja jutumärgid, mis trükitakse mõlemalt poolt kokku sisse jäävate 

sõnadega (tühikut vahele ei jäeta). 

 Side- ja mõttekriips peavad olema eristatavad: esimese ümber tühikuid ei käi, teise 

ümber aga küll. 

 Loetelude vormistamisel tuleb järgida loetelude vormistamise nõudeid 

o Loetelu moodustamiseks võib kasutada numbreid (1., 2., 3.), tähti (a., b., c.) või 

tärne. Numbri ja tähe järel on punkt või sulg, tärni järel kirjavahemärgid 

puuduvad. 

o Loendi kirjavahemärgistuse valikul tuleb lähtuda sellest, kui pikad on loetelu 

elemendid ehk jaotised. Sellest lähtuvalt on jaotise lõpus punkt, semikoolon või 

koma. Ühes loetelus tuleb kasutada sama lõpumärki. Loetelu viimase jaotise 

lõpus on alati punkt. 

o Kui jaotised on laused, siis algavad need suure algustähega ja lõpevad punktiga. 

Loetelu saatelause lõpeb punkti või kooloniga. Koolonit kasutatakse kui 

saatelauses on kokkuvõttev sõna.  

o Kui jaotised on fraasid, siis tuleb kasutada eraldamiseks semikoolonit (;). 

Jaotised algavad väikse tähega, viimase jaotise lõpus on punkt.  

o Kui jaotised on üksikud sõnad, siis on sobiv kasutada koma. Jaotised algavad 

väiketähega ja viimase jaotise lõpus on punkt. Kui saatelause ja jaotised 
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moodustavad ühe tervikliku lause, siis saatelause lõpus punkti ega koolonit ei 

ole.  

1.2 Töö üldine ülesehitus 

Töö koosneb üldjuhul järgmistest osadest 

1. tiitelleht, 

2. sisukord, 

3. sissejuhatus, 

4. sisupeatükid (ja alapeatükid), 

5. kokkuvõte, 

6. lühendid (vajadusel; üldkasutatavaid lühendeid siia ei panda), 

7. kasutatud kirjandus/allikmaterjalid, 

8. resümee ehk võõrkeelne kokkuvõte (gümnaasiumi uurimustööd), 

9. lisad (kui need on töö puhul vajalikud). 

1.3 Tiitellehe vormistamine 

Tiitelleht on töö esimene lehekülg, mis annab töö kohta põhilise informatsiooni. Tiitellehel esitatakse 

järgmine info, järgneva vormistusega: 
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 õppeasutuse nimetus (lehe ülaservas, joondatud keskele, kirjasuurus 14 pt, 12pt vahe 

järgmise tekstiga);  

 õppeastme nimetus (lehe ülaservas, joondatud keskele, kirjasuurus 14 pt, 100pt vahe 

järgmise tekstiga);  

 töö autori nimi (joondatud keskele, kirjasuurus 14 pt, 0pt vahe järgmise tekstiga); 

 töö autori klass (joondatud keskele, kirjasuurus 14 pt, 120pt vahe järgmise tekstiga); 

 töö pealkiri (lehe keskel, kirjasuurus 22 pt, paksus kirjas või trükitähtedega, 6pt vahe 

järgmise tekstiga); 

 töö liik, nt referaat, uurimustöö, loovtöö vms (pealkirja all, kirjasuurus 14 pt, 90pt 

vahe järgmise tekstiga); 

 juhendaja nimi (paremjoondusega, kirjasuurus 14 pt, 200pt vahe järgmise tekstiga); 

 töö kirjutamise koht ja aeg (joondatud keskele, kirjasuurus 14 pt). 

Tiitellehe näidis on näha joonisel Joonis 1. 

 

Joonis 1. Tiitellehe näidis 
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2 Juhend, kuidas vormistada oma töid vastavalt vormistuse 

nõuetele 

Käesolev juhendmaterjal järgib punkt-punktihaaval Kiviõli I Keskkooli kirjalike tööde 

vormistamise nõudeid. 

Soovitame osaliselt vormistamisega tegeleda juba töö kirjutamise alguse faasis, nii säästad töö 

valmimisel aega. Esimestel kordadel võib see tunduda tüütu ja keeruline, kuid kui nii 

vormistamise oskus on käpas, siis on edaspidi tööde korrektne vormistamine tunduvalt kiirem 

ja lihtsam. Samuti on valminud töö vormistuse muutmine jooksvalt ja vahetult enne töö 

esitamist lihtsam. 

 

 Soovitame tegevusi teha järgmises järjekorras: 

 alustada tiitellehe vormistamisega; 

 seadistada pealkirjade ja sisuteksti laadid; 

 panna paika töö üldine struktuur (peatükkide pealkirjad); 

 seadistada lehekülgede nummerdus; 

 koostada sisukord; 

 kirjutada töö sisu; 

 kontrollida vormistus; 

 uuendada sisukord. (See peab olema kindlasti viimane) 

2.1 Sisu ja pealkirjade vormistamine 

o Pealkirju ja sisu ei vormistata ükshaaval, vaid kõiki korraga. Selleks on Wordis 

laadid. Need asuvad Menüü Avalehel. 
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o Selleks, et sisu ja pealkirjad oleksid nõutud vormingus, selleks tuleb vastavale 

laadile klikida parema hiireklahviga ja avanenud menüüst valida „Muuda“. Sisu 

laad on „Normal“. 

o Avanenud aknas saad hakata laadi muutma. Esimese osa võid tähelepanuta jätta 

ja hakata muutma seda osa, mis tuleb sõna Vorming järel. Vali õige font, teksti 

suurus, paks kiri ja vasak joondus. Vajadusel muuda värv Automaatseks või 

mustaks. 

o Selleks, et muuta lõigu järel olevat lõiguvahet. Vali all vasakust nurgast Vorming 

 Lõik. Kontrolli, et taande väärtused oleksid kõik 0 ja muuda vahed enne ja 

pärast sellisteks nagu juhendis nõutud.  
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o Kinnita valikud vajutades kõikidest lahtistes akendes OK nuppu.  

o Kui nüüd teksti kirjutad ja on vaja pealkirja vormistada, siis lihtsalt vajuta avalehe 

menüüs laadile „Pealkiri 1“ 
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2.2 Kirjalike tööde vormistamise üldnõuded 

 Töö esitatakse valgel A4 formaadis paberil. 

o Küljendus  Suurus A4 

 Tekst trükitakse lehe kahele küljele reasammuga 1,5. 

o Avaleht  Rea- ja lõiguvahe  1,5  
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 Kasutatav kirjastiil on Calibri, Arial või Times New Roman, kirjasuurus 12. 

o Avaleht  Font  otsi loetelust nõutud font 

o Avaleht  Fondi suurus(arv fondi kõrval)  otsi loetelust nõutud fondi suurus 

 Lehekülje vasakule poole jäetakse 2,5 cm, paremale 2,5 cm ning üles ja alla 2,5 cm 

laiune veeris. 

o Küljendus  Veerised  Kohandatud veerised  avanenud dialoogiaknas sisesta 

nõutus veeriste suurused 

 Tekst vormistatakse nii, et lehe mõlemad servad jäävad sirged (rööpjoondus).  

o Avaleht  Rööpjoonda. 
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o Või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl + J. Kui sul jääb rööpjoonduses lõigu viimane 

rida suurte tähõtede vaheliste vahedega, siis proovi klahvikombinatsiooni 

Ctrl + Shift + J. 

o Kui tekib probleeme, et selle joonduse tõttu venivad lõikude viimased read 

ebaloomulikult pikaks, siis kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + J. 

 Taandridu arvutikirjas ei kasutata, tekstilõigud eraldatakse üksteisest 6 pt 

lõiguvahega. 

o Parem hiire klik lõigul  Lõik  Taane  Vaata, et nii vasaku kui ka parema 

juures oleks arv 0 ja valikus “Muud” on valitud “(pole)”  



Õpetus kuidas juhendi järgi vormistada 

13 
 

o Parem hiire klik lõigul  Lõik  Vahed  Enne peab olema 0p ja pärast 6p.  

 Kõik leheküljed tiitellehest kuni lisadeni nummerdatakse. Leheküljenumbrid 

paigutatakse lehekülje alumisesse serva nii, et pärast köitmist jäävad need lehe välimisse 

serva või keskele. Tiitellehel leheküljenumbrit ei näidata. Lisade lehekülgesid ei 

nummerdata. 

o Lisa  Jalus  Redigeeri jalust  automaatselt liigub redigeerimine jalusesse ja 

avaneb uus menüü  Päise- ja jaluseriistad  Kujundus  Märgi linnukesed 

lahtrite „Erinev esileht“, „Erinevad paaris-/paaritud lehed“ ees 
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o Lehekülje numbrite lisamiseks: Päise- ja jaluseriistad  Kujundus  

Leheküljenumber  Lehe allserv  vali vastavalt sellele, kas oled parasjagu 

paaris või paaritul lehel numbri asukoht vasakule või paremale servale. Kui 

number läheb valesse kohta, saad selle kustutada valides “Eemalda lehekülje 

numbrid” 

o Korda sama järgmise lehega, et numbrid oleksid kindlasti paaritutel ja paaris 

lehekülgedel. 

o Kontrolli, et tiitellehel ei oleks lehekülje numbrit. Kui on, siis kontrolli, et sul oleks 

linnuke valiku „Erinev esileht“ ees ja eemalda lehekülje number. 
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  Sisukorras on korrektsete lehekülje numbritega kõik pealkirjad ja alapealkirjad 

o Kui oled töö tegemise käigus pealkirju tehes kasutanud pealkirja laade, siis on 

sisukorra vormistamine lihtne. Viited  Sisukord  Automaattabel.  

o Kui sa ei ole jooksvalt pealkirju pealkirja laadiga vormistanud, siis tee seda nüüd. 

o Enne töö esitamist värskenda sisukorda vajutades parema hiireklahviga 

sisukorrale  Värskenda väli  Värskenda terve tabel  OK 
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 Kõiki peatükke (kaasa arvatud sisukord, sissejuhatus, kasutatud allikate loetelu jne) 

alustatakse töös uuelt lehelt. Selleks kasutatakse leheküljepiiri lisamist, mitte tühje ridu. 

o  Lisa  Leheküljepiir või klahvikombinatsioon Ctrl + Enter.  

 Kõik pealkirjad on vasakule joondatud ja paksus kirjas ja musta värvi. 

o Vt pealkirjade punkte 

 Peatüki pealkirja tähesuurus 16 punkti. Peatüki pealkirja järele jäetakse 12 pt 

lõiguvahe.  

o Pealkirju ei vormistata ükshaaval, vaid kõiki korraga. Selleks on Wordis laadid. 

Need asuvad Menüü Avalehel. 

o Selleks, et pealkirjad oleksid nõutud vormingus, selleks tuleb vastavale laadile 

klikida parema hiireklahviga ja avanenud menüüst valida „Muuda“  
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o Avanenud aknas saad hakata laadi muutma. Esimese osa võid tähelepanuta jätta 

ja hakata muutma seda osa, mis tuleb sõna Vorming järel. Vali õige font, teksti 

suurus, paks kiri ja vasak joondus. Vajadusel muuda värv Automaatseks või 

mustaks. 

o Selleks, et muuta lõigu järel olevat lõiguvahet. Vali all vasakust nurgast Vorming 

 Lõik. Kontrolli, et taande väärtused oleksid kõik 0 ja muuda vahed enne ja 

pärast sellisteks nagu juhendis nõutud.  

o Kinnita valikud vajutades kõikidest lahtistes akendes OK nuppu. Kui nüüd teksti 

kirjutad ja on vaja pealkirja vormistada, siis lihtsalt vajuta avalehe menüüs laadile 

„Pealkiri 1“ 
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 Esimese taseme alapealkirjade suurus on 14pt ja teise ning madalama taseme 

alapealkirjad 12pt. Uue alapeatüki pealkirja ees on 12 pt vahe. Alapeatüki pealkirja ja 

sellele järgneva teksti vahele 6pt. 

o Käitu vastavalt eelmise punkti juhendile 

 Pealkirjad ja alapealkirjad on hierarhiliselt nummerdatud (nt 1. peatüki alapeatükid 

on 1.1., 1.2., 1.3. jne). Teisi üksuseid (nt sissejuhatus, kokkuvõte jms) ei nummerdata. 

o Liigu kursoriga mõne pealkirjalaadis olevale tekstile ning vali mitmetasandiliste 

loendite alt pealkirju hierarhiliselt nummerdav.  
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 Pealkirja järele punkti ei panda. 

 Võõrkeelsete (tsitaat) sõnade-väljendite kasutamisel tuleb kasutada kaldkirja. 

o Avaleht  Kursiiv või klahvikombinatsioon Ctrl + I 

 Töö vormistuses peab säilima ühtne stiil. 

 Töö kirjutamisel ja vormistamisel peab järgima arvutikirja üldtavasid (vt ptk 1.1). 

2.3 Arvutitekstide üldine tava 

 Iga kahe sõna vahele käib 1 (ÜKS) tühik. 

o Kõiki tühikuid on võimalik näha Avaleht  Kuva kõik  

o Seda saab kontrollida asendamiskäsuga: Avaleht  Asenda  
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o Avanenud aknas sisesta otsitava lahtrisse kaks tühikut „ “ ja asendaja lahtrisse üks 

tühik „ “. Vajuta nuppu Asenda kõik. Avaneb aken, mis ütleb, mitu asendust tehti. 

Vajuta Asenda kõik kuni tehtud asendusi on 0. Nüüd võid kindel olla, et sinu töös 

ei ole kuskil kahte tühikut kõrvuti. 

 Kirjavahemärk (koma, punkt, jmt) pannakse KOHE pärast sõna ning sellele järgneb 

tühik. 

 Erandiks on sulud ja jutumärgid, mis trükitakse mõlemalt poolt kokku sisse jäävate 

sõnadega (tühikut vahele ei jäeta). 

 Side- ja mõttekriips peavad olema eristatavad: esimese ümber tühikuid ei käi, teise 

ümber aga küll. 

o Kui järgid põhimõtet, et sidekriipsu ümber tühikuid ei käi, aga mõttekriipsu ümber 

käivad, siis saab programm sellest ise aru ja teeb mõttekriipsu sidekriipsust 

pikemaks. 

 Loetelude vormistamisel tuleb järgida loetelude vormistamise nõudeid. 

o Loetelu moodustamiseks Avaleht  Täpploendus, Nummerdus või 

Mitmetasandiline loend.  
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3 Muud kasulikud lingid 

3.1 Mis on plagiaat ja kuidas seda ise kontrollida 

Üldine tutvustus, mis on plagiaat ja kuidas seda vältida. 

http://www.vhk.ee/gymnaasium/KUIDAS%20VALTIDA%20PLAGIAATI-Priit%20Kruus.pdf 

Saad ise kontrollida, ega su töö ei sisalda osasid, mis tõttu võib sinu tööd plagiaadiks nimetada. 

http://teadusfilosoofia.ee/google/ 

3.2 Viitamine teksti sees ja kirjanduse loetelus 

http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bibliograafiliste_kirjete_koostamine.pdf 

http://www.vhk.ee/gymnaasium/KUIDAS%20VALTIDA%20PLAGIAATI-Priit%20Kruus.pdf
http://teadusfilosoofia.ee/google/
http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bibliograafiliste_kirjete_koostamine.pdf

