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SISSEJUHATUS 
 

Käesolev metoodiline juhend on mõeldud õpilastele abiks põhikooli loovtööde koostamisel 

ning vormistamisel. Juhend on koostatud vastavalt loovtöö vormistamise nõuetele ning 

õpilane võib selle võtta eeskujuks oma loovtöö vormistamisel.  

Loovtöö on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppekava osa põhikooli kolmandas 

kooliastmes 7. klassis.  

Loovtöö koostamine toimub kursuse Loovtöö raames ning kursust toetavad VIKO 

õpikeskkonda loodud õppematerjalid ja ülesanded.  



	   4	  

1. LOOVTÖÖ PÕHIKOOLIS 

1.1 Loovtöötöö riiklikus õppekavas 

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö 

temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii 

individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö korraldust kirjeldatakse kooli õppekavas. [3] 

 

1.2 Loovtöö Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppekavas 

III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 

põhimõtted  Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis. 

• Iga õppeaasta alguses valib õppenõukogu 7. klassi õpilastele läbivatest teemadest 

lähtuva ja õppeaineid lõimiva projektipõhise loovtöö temaatika.  

• Septembrikuu jooksul korraldab kool projektipäeva, kus tutvustatakse valitud 

temaatikat, loovtööle esitatavaid nõudeid ja tähtaegu. Õpilased jagatakse loovtöö 

sisu põhjal kolme erinevasse rühma: praktiline uurimus, kirjanduse 

põhjal/omalooming, käeline loovtöö (käeline tegevus).  

• Loovtööd võivad õpilased teha nii individuaalselt kui ka rühmas, õpilane või rühm 

teeb loovtöö täpsema teemavaliku I õppeveerandi lõpuks.  

• Direktor kinnitab loovtööde juhendajad, kes on üldjuhul oma kooli õpetajad.  

• Loovtööde üldise korralduse koordineerijateks on klassijuhatajad.  

• Projektipäeval toimub valminud loovtööde kaitsmine.  

• Loovtööle ja selle esitlemisele antakse hinnang, loovtöö teema kantakse põhikooli 

lõputunnistusele. [4] 

 

1.3 Loovtöö etapid 

Õpilane 
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• osaleb loovtööd tutvustaval projektipäeval. 

• valib endale pakutud töörühmadest sobiva. 

• valib endale pakutud teemadest sobiva. 

• osaleb loovtöö tundides kord nädalas. 

• koostab loovtöö kirjutamise kava, seab endale eesmärgid. 

• koostab kirjanduse ülevaate. 

• viib läbi uurimuse või teeb praktilise töö. 

• esitab töö mustandid juhendajale vastavalt plaanile. 

• teeb vajadusel täiendusi töösse. 

• koostab töö kaitsmiseks esitluse. 

• kaitseb tööd projektipäeval. 

Õpetaja 

• Juhendab õpilase tööd. 

• Abistab kirjanduse valikul. 

• Annab ülesandeid erinevate töö osade valmimiseks. 

• Annab õpilasele tagasisidet. 

 

1.4 Loovtöö kaitsmine 

Loovtöö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni ja  grupi kaasõpilaste ees (komisjoni 

koosseis ja õpilasgrupid määrab kooli juhtkond). Loovtöö kaitsmine seisneb õpilase töö 

tutvustamise lühiettekandes ja küsimustele vastamises. Kaitsekõne peab olema arusaadav 

ja tooma välja peamise. Tähtis on esinemisoskus (soovitavalt tuleb kõne esitada peast) kui 

ka kompetentsus küsimustele vastamisel. Soovitav on kasutada näitlikku abimaterjali 

(stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed materjalid jm). Ettekande pikkus on kuni 2 

minutit.  



	   6	  

2. LOOVTÖÖ OSAD JA VORMISTAMINE 

2.1 Töö üldnõuded 

Loovtöö kirjutamisel tuleb järgida töö üldnõudeid.  

• Töö kirjutatakse eesti keeles.  

• Töö maht on 7-10 lehekülge . 

• Algallikaid peab olema vähemalt viis, neist vähemalt üks raamat.  

• Töö varundamine toimub VIKO’s.  

• Õpilane annab oma valmistöö digitaalselt õpetajale doc- ja pdf-failina nimega õppeaasta 

paralleeli tähis_ees-ja perekonnanimi ( 2014A_MariTamm).  

• Praktiline töö kuulub teostajale, kuid koolil on õigus kasutada fotosid, videoid, jooniseid 

jm tehtud tööst.  

• Kõik loovtööd arhiveeritakse elektrooniliselt. Loovtöid säilitatakse vähemalt õpilase 

põhikooli lõpetamiseni.  

 

2.2 Loovtöö osad 

Loovtöö osad on:  

• tiitelleht;  

• sisukord;  

• sissejuhatus;  

• põhiosa peatükkidena;  

• kokkuvõte;  

• kasutatud materjalid; 

• lisad. 
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2.3 Vormistamise üldnõuded 

Loovtöö vormistatakse arvutil, kusjuures jälgitakse üldiselt tunnustatud teadustöö 

vormistamise nõudeid.  

Põhitekstis  kasutatakse kirjatüüpi Times New Roman, kirja suurus 12. Reavahe on 1,5 ja 

lõigu järel kasutatakse lõiguvahet 6 pt. Pealkirjade ees kasutatakse lõiguvahet 18pt ja järel 

6 pt. Lehe veerised on üleval ja all 2,5 cm, paremal 2,5 cm ja vasakul 3 cm. Tekst 

joondatakse mõlema serva järgi ehk kasutatakse rööpjoondust.  

Põhiosa koosneb peatükkidest ja alajaotustest. Peatükkide pealkirjad (sealhulgas ka 

sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad) vormistatakse pealkirjade vormingus 

Pealkiri 1 (normaallaad + font Arial, 16pt, bold, joondatud lehe vasakusse serva) ja 

kirjutatakse suurtähtedega. Esimese astme alajaotuste pealkirjad vormistatakse pealkirjade 

vormingus Pealkiri 2 (normaallaad + font Arial, 14 pt, bold, joondatud lehe vasakusse 

serva) ja kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht). Teise astme alajaotuste pealkirjad 

vormistatakse pealkirjade vormingus Pealkiri 3 (normaallaad + font Arial, 12 pt, bold, 

joondatud lehe vasakusse serva) ja kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht). Ühe 

taseme pealkirju peab olema vähemalt kaks (näiteks kui on 1.1., siis peab olema ka 1.2.). 

Peatükid ja alajaotused nummerdatakse araabia numbritega. Numbrite vahel ja lõpus on 

punkt (3.2.2.). Sissejuhatust, kokkuvõtet, kasutatud kirjandust ja lisade peatükki ei 

nummerdata. Kui pealkirjaga samale lehele ei mahu vähemalt kaks rida teksti, alustatakse 

peatükki järgmiselt lehelt. Iga loovtöö peatükk algab uuelt lehelt.  

Tekstis esiletõstmist vajavaid sõnu või lauseid võib vormistada sõrendatud, paksus või 

kaldkirjas. Kõik töö leheküljed nummerdatakse. Tiitelleht võetakse nummerdamisel 

arvesse, kuid lehekülje numbrit ei näidata. Lehekülje number paigutatakse lehekülje alla 

keskele.  

 

2.4 Tiitelleht  

Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni:  

• kooli nimi;  

• töö täielik pealkiri;  

• töö liik;  
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• töö autor;  

• juhendaja ees- ja perekonnanimi koos teaduskraadi või kutset näitava tiitliga;  

• töö valmimise koht ja aasta.  

Töö pealkiri kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht) ning kirja suurus on 20 pt, 

ülejäänud teksti kirja suurus 12 pt.  

 

2.5 Sisukord  

Tiitellehe järel asub sisukord, mis sisaldab loovtöö kõikide peatükkide (sh sissejuhatus, 

kokkuvõte, kasutatud materjalid, lisad) ja alajaotuste pealkirju koos alguslehekülje 

numbritega. Sisukorra vormistamisel kasutatakse automaatvormingut. Sisukorda ei kuulu 

tiitelleht ja sisukord.  

 

2.6 Sissejuhatus  

Sissejuhatus on soovitavalt lühike (maksimaalselt 1 lk) ja sisaldab järgmist:  

• teema ja probleemi aktuaalsus;  

• teema valiku põhjendamine;  

• töö eesmärgi sõnastamine (millisele probleemile otsitakse lahendust);  

• loovtöö hüpoteesi või uurimisküsimuste sõnastamine;  

• ülevaade töömeetoditest;  

• töö peatükkideks jaotamise põhimõtted. 

 

2.7 Põhiosa  

Töö sisulises osas antakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele. Üldjuhul on 

eristatud allikatel põhinev teoreetiline osa ning autori uurimus. Spetsiifiliste loovtööde 

puhul võib töö ülesehitus olla erinev. Põhiosa ehk sisu koosneb peatükkidest, mis 

sisaldavad:  
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• ülevaadet probleemi eelnevast käsitlusest kirjanduses;  

• uurimismetoodikat;  

• probleemi analüüsi;  

• tulemuste esitamist.  

2.7.1 Tsiteerimine ja refereerimine 

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

kirjandusallikad, valemid, arvulised andmed jne tuleb esitada kas täpselt viidatud tsitaatide 

või refereeringutena ning viidata. Ei viidata üldtuntud seisukohtadele.  

Tsiteerimine on teise autori teose mingi osa üks-ühene kordamine oma töös. Tsitaat 

esitatakse jutumärkides originaalkeeles või tõlkena. Viide märgitakse kohe pärast tsitaati 

lõpetavaid jutumärke.  

Refereerimine kujutab endast allikmaterjalist võetud teksti esitamist vabas vormis, oma 

sõnadega, ilma autori mõtet moonutamata. Refereeringut jutumärkidesse ei panda, kuid 

kindlasti peab olema viidatud autorile või allikale. 

2.7.2 Viitamine 

Teadustöös toetutakse teiste autorite poolt loodud töödele ja teostele. Kasutades oma töös 

teiste autorite mõtteid, seisukohti, uurimistulemusi jms, tuleb viidata allikale, millest need 

on võetud. Kellegi teise töö esitamist oma nime all või kellegi töö ükskõik millise osa 

kasutamist ilma autorile viitamata käsitletakse plagiaadina.  

Loovtöö viitamine lähtub üldkehtivatest reeglitest:  

• kirjanduse loetelus esitatakse need allikad, millele on tekstis eelnevalt viidatud;  

• viitamisel kasutatakse APA 6 viitamissüsteemi. 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi põhikooli loovtöödes kasutatakse tekstijärgset 

numbritviidet, kus märgitakse tekstilõigu või lause lõppu nurksulgudesse kasutatud 

kirjanduse loetelus oleva allika järjekorranumber. 

Näide: Ohutut ja tasakaalustatud toitu vajab inimene hea tervise tagamiseks ja hoidmiseks. 

Oluliseks komponendiks selles on puu- ja köögiviljad. [1] 
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2.7.3 Tabelid  

Tabeleid kasutatakse arvandmete ja väga oluliste tekstiosade ülevaatlikuks ja kompaktseks 

esitamiseks. Suuremad ja algandmetega tabelid tuleb paigutada loovtöö lisasse. Töö kõik 

tabelid tuleb pealkirjastada ja nummerdada läbiva numeratsiooniga. Kui töös on ainult üks 

tabel, siis seda ei nummerdata. Tabeli number ja pealkiri kirjutatakse enne tabelit. Tabel 

tuleb paigutada võimalikult selle tekstilõigu järele, milles talle viidatakse. Viide esitatakse 

sulgudes (Näide: vt tabel 1). Viidatakse teiste autorite poolt koostatud tabelitele. Kõigil 

tabeli veergudel peab olema nimetus, ka esiveerul. Veergude ja ridade nimetused 

kirjutatakse suure algustähega. Tabeli tekst tuleb esitada kirjasuurusega 11 pt ja joondada 

lahtri keskele.  

 

Näide:  

Tabel 1. Organismi veevajadus ööpäevas liitrites 

Kaal (kg) Madal kehaline aktiivsus Suur kehaline aktiivsus 

50 1,1 1,8 

60 1,3 2,1 

70 1,5 2,4 

(Aquaest, 2012) 

2.7.4 Joonised ja fotod 

Kõiki töös esinevaid graafilisi kujundeid (graafikud, diagrammid, skeemid, joonised), aga 

ka geograafilisi kaarte jm nimetatakse joonisteks. Igal joonisel/fotol peab olema 

lakooniline allkiri. Kõik joonised/fotod nummerdatakse ning neile viidatakse tekstis. Kui 

joonis/foto on esitatud kirjanduse andmete põhjal, peab viitama allikale. 
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Näide: 

 

Joonis 1. Õpilaste tipptulemused PISA testis 2009 ja 2012 

 

2.8 Kokkuvõte 

Kokkuvõte on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile. Antakse vastus küsimusele, 

kas hüpotees leidis kinnitust või mitte. Lühidalt esitatakse kõige olulisemad järeldused, 

milleni töö käigus jõuti. Kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, 

kuid uusi andmeid enam ei esitata. Ei viidata kirjandusallikaile ega esitata teiste autorite 

seisukohti. Kokkuvõte peab võimaldama lugejal põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, 

mida töös on käsitletud. Heaks tooniks on kokkuvõttes tänada oma juhendajat.  

 

2.9 Kasutatud materjalid  

Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab ainult töös kasutatud ja viidatud allikaid ning 

koosneb algallikate kirjetest, mis esitatakse algallika keeles ja järjestatakse alfabeetiliselt. 

Kui raamatul ei ole autorit, siis paigutatakse see loetelusse pealkirja esimese sõna 

algustähe järgi. Vikipeediat ei loeta usaldusväärseks allikaks.  
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Olenevalt allika laadist on erinevad ka kirjed.  

• Raamatute puhul puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: autor 

(perekonnanimi koos initsiaaliga), ilmumisaasta, pealkiri (ja alapealkiri), 

ilmumiskoht ja kirjastus (kirjastaja). 

Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon. Tallinn: Külim.  

• Kui raamatul (sõnaraamat, enstüklopeedia jne) puudub autor, asetatakse 

ilmumisaasta pealkirja järele, millele järgneb ilmumiskoht ja kirjastus.  

Loodusentsüklopeedia. (2004). Tallinn: Avita. 

• Internetist pärinevate allikate puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: 

autor(id), ilmumisaasta, pealkiri, külastamise kuupäev, internetiaadress. Kui autor 

puudub, kirjutatakse ilmumisaasta pealkirja järele. Hüperlingid eemaldatakse.  

Mutt, M. (2006) Tulevikuks saame üksnes valmis olla. Loetud: 

http://www.epl.ee/artikkeL317961.html, 13.04.2006.  

Eesti Draamateatri kodulehekülg. Loetud:http://www.draamateater.ee/index.php?lk=32, 

4.12.2008. 

• Perioodikaväljaande artikli puhul esitatakse loetelus andmed nii:  

Ajakirja puhul: Pilvre, B. (2003). Kes räägib teleekraanil? Naised meedia kõverpeeglis. 

Akadeemia (9)  

Ajalehe puhul: Taagepere, R. (12.04.2006). Eestlaskonna keetmine. Postimees  

• Intervjuu puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: intervjueeritava ees- ja 

perekonnanimi, intervjueerimise aeg, intervjuu pealkiri, intervjueerija nimi, 

toimumise koht.  

Põld, A. (12.09.2009). Käitumisraskustega lapse lapsevanema kasvatuskogemusi. (K. 

Õigus, intervjueerija). Mõisaküla 

 

2.10 Lisad 

Lisad sisaldavad materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid mida 

ei ole otstarbekas töö põhisisus esitada (küsitluslehed, plaanid, kaardid, mõõtmis-, uurimis- 

jm protokollid. 
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