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 Viitamine 

Allmärkuste lisamine 

1. Lisage allmärkustena selgitused peatükis SISSEJUHATUS lühenditele ÜRO, EENet, TTÜ. 

Selleks asetage kursor sõna ÜRO järele (ilma tühikuta) ja valige Lisa >Viide > Allmärkus.  

Sõna ÜRO taha tehakse väikselt number  ja sisestuskriips hüppab lehe alläärde. 

 
Kirjuta sinna selgituseks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 

2. Tehke nii ka sõnadega EENet ja TTÜ. Lõpptulemus peaks olema selline: 

 
3. MS Word 2003-s tuleb allmärkustena lisada ka viited kasutatud allikatele. Tekstid, mida lisada, saab 

kopeerimiseks võtta failist tekst_lisamiseks.txt. Näidistöö järgi leiate kohad peatükkides 1.1 kuni 

1.8, kuhu viidatav tekst lisada.  

Viitamisreeglid on kooliti ja isegi ülikooli teaduskonniti erinevad. Selle juhendi eesmärk pole erinevate 

viitamisreeglite õpetamine, vaid viidete ja kasutatud materjalide loetelu koostamise õpetamine programmi 

MS Word 2003 abil.  

MS Word 2010 võimaldab kasutada kümmet rahvusvahelist viitamise laadi, OpenOffice.org Writer 

võimaldab viiteid koostada oma vajadusi silmas pidades. MS Word 2003-s sellised võimalused puuduvad. 

MS Word 2003 võimaldab viiteid lisada allmärkustena ning üsna „käsitsi” on võimalik bibliograafia ehk 

kasutatud allikate loetelu tekitamine. Põhjalikuma ülevaate viitamislaadide, tsiteerimise ja refereerimise 

kohta saab MS Word 2010 juhendis peatükis Viitamine allikmaterjalile. 

Tsiteerimine ja refereerimine 

Allikmaterjali ideid saab viidata kas sõna-sõnalt ehk tsiteerida või ümbersõnastatult ehk refereerida. 

Nii ühel kui teisel juhul peab andma infot autori ja allika kohta. 

Tsitaati kasutatakse siis, kui tahetakse edasi anda mingi eriti ilmekas või huvitav mõte. Tsiteeritav tekst 

eraldatakse muust tekstist kas jutumärkidega või muul viisil esiletõstmisega. Tsiteeritavale tekstile 

lisatakse autori nimi (kui autorit pole, siis allika nimetus), teose ilmumise aasta ja leheküljenumber. Kui 

tsiteeritavast lausest/lõigust on osa välja jäetud, tuleb selle asemele paigutada väljajätupunktid (...). 

Tsitaadi näide: On ütlemine, et „… õpetajana nõuab loodus õppurilt aega ja kannatlikkust“
1
.  
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Refereerimine on teise autori seisukoha vabas vormis (oma sõnadega) konspekteerivat või 

kommenteerivat laadi ümberjutustamine. Refereeringut üldjuhul muust tekstist ei eristata, kuid kindlasti 

osutatakse autori nimele ja allika ilmumise aastale. Refereering sõnastatakse nii, et oleks arusaadav, kus 

kajastuvad refereeritava autori ideed ja kus algavad refereerija tõlgendused ja kommentaarid. 

Lehekülgedele viitamine ei ole kohustuslik. 

Näide: Viite lisamine. Teksti sees: (kursori asukohale tekib viite järjekorra number) 

 

Lehe allääres (sisestada: autor, ilmumisaasta, pealkiri, ilmumisaeg ja kirjastus – väljad vastavalt kooli 

viitamisjuhendile) 

 

 

NB! Ühe lause kohta käiv viide pannakse enne lõpetavat punkti, pikema teksti kohta käiv viide pannakse 

aga pärast viimast lauset lõpetavat punkti.  

PS Näites viite number (4) ja lehekülje number (4) ühtivad JUHUSLIKULT  

 

Viide koosneb kahest osast: 

4. tekstisisene viide  

5. viitekirje kasutatud materjalide loetelus ehk bibliograafias. 

Kasutatud materjalide loetelu ehk bibliograafia koostame viimase tegevusena. Juhised juhendi lõpus.  
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Tabelitele viitamine 

6. Tabelitele viitamiseks asetage sisestuskriips teksti sees selle koha peale, kuhu viide tuleb ja valige 

Lisa > Viide > Ristviide.

 

7. Avaneb Ristviide 

dialoogikast. Viite tüübiks 

valige Tabel. Lisatavaks 

viiteks valige Ainult silt ja 

number. Millisele 

pealdisele alt valige Tabel 

1. Koolid, kust saabus 

võistlusele üle 100 pildi. 

 

Teksti sisse sisestuskriipsu juurde tekkis Tabel 1. 

 

8. Tehke ristviide ka teisele tabelile. Viide võiks välja näha näiteks nii: 

 
 

Joonistele viitamine 

9. Joonistele viitamiseks asetage sisestuskriips kohale, kuhu viide tuleb ja valige Lisa>Viide > 

Ristviide. 

 

10. Avaneb Ristviide dialoogikast. 

Viite tüübis valige Joonis. 
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Lisatavaks viiteks valige 

Ainult silt ja number. 

Millisele pealdisele alt valige 

Joonis 1. Elurikkuse aasta 

logo. 

 

Teksti sisse sisestuskriipsu juurde tekkis Joonis 1. 

 

11. Tehke ristviited ka joonisele 2, joonisele 3, joonisele 4 ja joonisele 5. 

NB! Viidata võib ka näiteks nii: 

 

Tulemus on sel juhul selline: 
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Lisadele viitamine 

12. Lisadele viitamiseks tuleb lisad eelnevalt pealdisteks teha. Selleks asetage sisestuskriips teksti Lisa 

1 ette ja kustutage tekst Lisa 1. Punkt ja see tekst, mis tuleb peale punkti, jätke alles. 

 

13. Asetage sisestuskriips punkti ette ja valige Lisa >Viide > Lisa pealdis. 

14. Tehke uus silt nimega Lisa ja vajutage OK. 

 

15. Pealdise tekst pildi kohal muutub väikseks. Märgistage kogu pealdis 

 
ja valige laadiks Pealkiri 2 ja kustutage nummerdus. Pealdise tekst läheb suureks tagasi. 

16. Tehke õpetuste 9–12 kohaselt pealdisteks ka Lisa 2, Lisa 3 ja Lisa 4. Uut silti pole enam vaja teha, 

sildi Lisa  saab nüüd valida siltide hulgast. 

17. Lisadele viitamiseks asetage sisestuskriips kohale, kuhu viide tuleb ja valige Lisa >Viide > 

Ristviide. 

 

18. Avaneb Ristviide dialoogikast. Viite tüübis valige Lisa. Lisatavaks viiteks valige Ainult silt ja 

number. Millisele pealdisele alt valige Lisa 1. Mette Mari Kaljase joonistus teemal „Kadusid 
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elupaigad, kadusid liigid“ 

 

Tekst muutub selliseks: 

 

19. Tehke ristviited ka teistele lisadele.  

 

 Kasutatud allikate loetelu ehk bibliograafia 

Word 2003 spetsiaalset vahendit bibliograafia tekitamiseks ei ole. Üks võimalus on selline:  

 Kui kõik allikad on allmärkustena lisatud, siis tee oma tööst koopia (Fail > Salvesta Nimega) 

 Selles koopia-failis teisenda kõik allmärkused lõpumärkusteks. Lisa > Viide > Allmärkus > 

Teisenda kõik allmärkused lõpumärkusteks. Kursori asukoht pole tähtis, sest kõik allmärkused 

kogutakse töö lõppu kokku. 

 Nüüd märgista kõik lõpumärkused ära (asuvadki täiesti töö lõpus), kopeeri ainult lõpumärkused 

uuele lehele koopia-failis või päris uude faili ning korrigeeri seda loetelu vastavalt oma soovile ja 

vajadustele. Kirjete eest tuleb ära kustutada viitenumbrid, mõned kirjed – näiteks lühendite 

selgitused, tuleb ära kustutada. Kui loetelu on sobiv, siis saab selle autorite nimede järgi 

sorteerida. Selleks:  

o Kursor peab asuma loetelu tekstis (mitte rida ees- või tagapool) 

o Vali: Tabel > Sordi 

 Sortimisaluseks vali: Lõigud  
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 Tüüp: Tekst 

 Meie sorteeritavad lõigud on ilma päisereata 

 Tähestiku järgi järjestatud autorite nimedega loetelu kopeerida uurimistöös kasutatud allikate 

lehele pealkirja Kasutatud allikad järele.   

 Koopia-faili rohkem vaja pole. Seda salvestama ei peagi. 

Tekib selline kasutatud materjalide loetelu.  

 

 

Ka bibliograafiale võib teha 1,5-kordse reavahe ja 6-punktise vahe lõigu alla nagu on ülejäänud 

tekstil. 

20. Värskendada sisukord, et sisukord muutuks õigeks ja salvestada töö!  

 

Töö on valmis! 

 


