
Viitamine

Allmärkuste lisamine

Lisa allmärkustena selgitused peatükis SISSEJUHATUS olevatele lühenditele ÜRO, EENet, 
TTÜ.

Selleks märgista sõna ÜRO ja vali Lisamine > Allmärkus.  

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

Kirjuta sinna selgituseks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.
Tee nii ka sõnadega EENet ja TTÜ. Lõpptulemus peaks olema selline:

Tabelitele viitamine

Tabelitele  viitamiseks asetage sisestuskriips selle koha peale, kuhu viide tuleb ja valige 
Lisamine > Ristviide.
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Avanenud aknas valige Tüüp > Tabel, Lisa viide > Kategooria ja number, Valik > Tabel 1.
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Teksti sisse sisestuskriipsu juurde tekkis Tabel 1. Sulud ja vt tuleb ise trükkida.

Tehke ristviide ka teisele tabelile.

Joonistele viitamine

Joonistele viitamiseks asetage sisestuskriips selle koha peale, kuhu viide tuleb ja valige Viited 
> Ristviide.

Avanenud aknas valige Tüüp > Joonis, Lisa viide > Kategooria ja number, Valik >Joonis 
1. Teksti sisse sisestuskriipsu juurde tekkis Joonis 1. Sulud ja vt tuleb ise trükkida.

Tehke ristviited ka joonisele 2, joonisele 3, joonisele 4 ja joonisele 5.
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Lisadele viitamine

Viidete lisamiseks lisadele tuleb esmalt eemaldada lisade Pealkiri 2 vorming (Rakenda stiil 
> Puhasta vormindus). Asetage sisestuskriips Lisa 1 järele.

Edasi valige Lisamine >Väljad > Muud...

Avanenud aknas valige silt Muutujad. Aknas Tüüp > Nummerdusvahemik, Valik > Tekst, 
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Nimi lahtrisse kirjutage Lisa ja vajutage  nuppudele Lisa ja Sulge. 

Lisa 1 järele ilmub halli taustaga 1, kustutage tavaline 1 ära.

Viite tegemiseks asetage sisestuskriips selle koha peale tekstis, kuhu tahate viidet teha. Valige 
menüüribalt Lisamine > Ristviited, avanenud aknas valige Tüüp > Lisa, Lisa viide > 
Kategooria ja number, Valik > Lisa 1, vajutage nuppudele Lisa ja Sulge. 

Sulud ja vt tuleb ise trükkida.

Tekst muutub selliseks:
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Tehke ristviited ka teistele lisadele. Pärast viidete tegemist tuleb lisad uuesti panna Pealkiri 2 
stiili, et nad oleksid sisukorras. Numbrite tekkimisel lisade ette, asetage sisestuskriips Lisa 1 
ette, valige menüüribalt Vormindus > Nummerdus ja täpid... Avanenud aknas klõpsake 
nupule Eemalda. Värskendage sisukorda.

Viitamine allikmaterjalile

Viitamisreeglid on kooliti ja isegi ülikooli teaduskonniti pisut erinevad. See juhend käsitleb 
viidete ja kasutatud materjalide loetelu koostamist OpenOffice.org Writer abil. Kui teie kooli 
viitamisreeglid ei lähe kokku OpenOffice.org võimalustega, siis võib viited ja kasutatud 
materjalide loendi teha käsitsi. Tutvuda võiks ikka ka programmi võimalustega.

MS Word 2010 võimaldab kasutada kümmet rahvusvahelist viitamise laadi, 
OpenOffice.org Writer võimaldab viitamisi teha oma vajadusi silmas pidades (vajalikke 
välju lisades või kustutades). Siin juhendis on näidatud ainult üks võimalus, kuidas seda teha.

Täpsemalt tsiteerimise  ja viitamise kohta saab lugeda MS Word 2010 juhendist.

Tekstisiseses viite loomine ja uue kirjandusallika lisamine

Avage Tööriistad > Bibliograafia andmebaas. Avanenud aknas on näha juba andmebaasis 
olevad kirjed. Uue kirje sisetamiseks vajutame tärniga nupule. 

Täitke andmed raamatute kohta. Teeme väga lihtsustatud variandi.

Lisame raamatud.

Lühinimi: Jüssi 2009 
Autor(id): Jüssi, Fred 
Kirjastaja: Tallinn: AS Ajakirjanduse Kirjastus 
Tüüp: raamat 
Pealkiri/Title (Tüüp-lahtri all): Linnuraamat 
Aasta: 2007

 

Ülemisse andmebaasi aknasse ilmub tekst Jüssi kohta, pliiats näitab,et tegemist on 
aktiivse ehk sisestamisel oleva kirjega. Tärnile klõpsates saab tühja sisestusakna.
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Lühinimi: Pleijel 1993
Autor(id): Pleijel, Hakan 
Kirjastaja: Tallinn: Huma 
Tüüp: raamat
Pealkiri (Title): Ökoloogiaraamat: Sissejuhatus ökoloogia alustesse 
Aasta: 1993

Lisame veebidokumendid:
Lühinimi: Klein 2010
Autor(id): Klein, Lauri
Tüüp: veebidokument
Pealkiri (Title): Rahvusvaheline elurikkuse aasta hakkab lõppema. Kuidas edasi? 
Aasta: 26.10.2010. 
URL: http://www.envir.ee

Lühinimi: Sarv 2007 
Autor(id):Sarv, Mikk 
Tüüp: veebidokument
Pealkiri/Title: Elurikkus, mõtterikkus, õnnelikkus 
Aasta 23.11.2007
 URL: http://www.gryyne.ee
Pikk veebiaadress on:  http://www.gryyne.ee/index.php?
option=com_content&task=view&id=72&Itemid=47  
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Lisame artiklid:

Lühinimi: Alasi 2011
Autor(id): Alasi, Kadri 
Ajakiri: Eesti Loodus(1)
Tüüp: artikkel
Pealkiri (Title): Äri ohustatud liikidega
Aasta: 2011 
Leheküljed: 29-31

Lühinimi: Käis 2010 
Autor(id): Käis, Lilika 
Ajakiri: Eesti Loodus(5)
Tüüp: artikkel
Pealkiri(Title): Kuidas tähistatakse elurikkuse aastat? 
Aasta: 2010. 
Leheküljed: 17
Kui kõik tsiteeritavad on andmebaasi sisestatud, sulgeme andmebaasi akna.

NB! Andmebaasi kirjed salvestatakse automaatselt.

Edasi lisame töösse viited.

Lisage 1.1. Elurikkus luubi all esimese lõigu lõppu uus lause Loodusel on omad seadused, 
õpetajana nõuab loodus õppurilt aega ja kannatlikkust.

Muutke kirja stiil eelneva tekstiga samaks. Selleks võib kasutada vormingupintslit. 
(Märgistage tekst, milliseks tahate teksti teha, valige pintsel ja tõmmake üle selle teksti, mida 
tahate muuta.)

Lisage tekstisisene viide selle lause autori Fred Jüssi kohta. Asetage sisestuskriips sellesse 
kohta teksti sees, kuhu viite peab lisama ja valige Lisamine > Registrid ja sisukorrad 
>Bibliokirje...
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Avanenud aknas valige Lühinimi Jüssi 2007 ja klõpsake nupule Lisa.

Teksti sisse tuleb viide selliselt:
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Kui viitele tulevad nurgelised sulud, valige  Lisamine > Registrid ja sisukorrad ja 
avanenud aknas vahetage sulud lahtris Sulud.

 Sisestage peatükis 1.8. Kadusid elupaigad, kadusid liigid oleva teksti lõppu viitamisele 
minev lause:
Arusaamine nii üksiku liigi suhetest oma lähema ümbrusega kui ka  terve looduse 
ülesehitusest ja toimimisest on oluline, kui tahame säilitada hävimisohus olevaid liike ja 
maastikke või aru saada sellest, kuidas erinevad saasted loodusele mõjuvad.
Lisage sellele tekstisisene viide Pleijel 1993. 

Sisestage peatükis 1.1. Elurikkus luubi all oleva teksti lõppu viitamisele minev lause:
Keskkonnaministeeriumi keskkonnateabe keskuse elurikkuse nõuniku Lauri Kleini 
sõnul on uueks visiooniks maailm, mis elab loodusega harmoonias, kus aastaks 2050 on 
elurikkus hinnatud, kaitstud, taastatud ja arukas kasutuses, säilitades ökosüsteemi 
teenused ja tervisliku planeedi, mis annab kasu kõigile inimestele.
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Viite tegemiseks valige  Lisamine > Registrid ja sisukorrad >Bibliokirje... 
Avanenud aknas valige Lühinimi > Klein 2010

Viide peaks nüüd välja nägema selline:

Sisestage peatükis 1.5. Sada aastat looduse kaitsel oleva teksti lõppu viitamisele minev lõik:
Inimesel on võime muuta maailm enda ümber elurikkamaks ja mõnusamaks paigaks 
kõigile, kes seda asustavad. Sama võime on küllap kõigil elusolendeil. Tähtis on vaid 
leida viis, kuidas seda võimet tööle rakendada. Kui see tegemata jääb, kaovad miljardite 
aastate jooksul kujunenud liigid ning võime ühtse eluvõrguna toimida üsna pea. 
Tulemuseks on sagenevad looduskatastroofid, järsud ja ettearvamatud 
keskkonnamuutused: üleujutused, tormid, pakased, põuad, kuumalained. Vaid ühtne, 
tihedalt omavahel läbipõimunud eluvõrk suudab leevendada ja tasakaalustada taolisi 
muutusi.

Viite tegemiseks valige  Lisamine > Registrid ja sisukorrad >Bibliokirje... Avanenud 
aknas valige Lühinimi > Sarv 2007

Sisestage peatükis 1.2. Emakese Maa lapsed oleva teksti lõppu viitamisele minev lõik:
Ohustatud loomade ja taimede saatus oleneb igast inimesest, näiteks salakütid peavad 
jahti vaid siis, kui saagi järele on nõudlus. Nii lasub vastutus ka tarbijatel. Tarbija 
mõtleb, et tema poolt  ostetu ei mõjuta loodust kuigivõrd, kuid kui  tuhanded niiviisi 
mõtlevad, siis võib see loodusele kahjulikuks osutuda.

 Viite tegemiseks valige  Lisamine > Registrid ja sisukorrad >Bibliokirje... Avanenud 
aknas valige Lühinimi > Alasi 2011

Sisestage peatükis 1.8. Kadusid elupaigad, kadusid liigid oleva teksti lõppu viitamisele 
minev lõik:
Inimtegevuse tõttu kaovad liigid maailmas kuni tuhat korda kiiremini kui looduslike 
protsesside mõjul. Üle kolmandikku liikidest, kelle ohustatust on hinnatud, ähvardab 
väljasuremine ning 60% maa ökosüsteemide seisund on viimase poole sajandi jooksul 
halvenenud.

Viite tegemiseks valige  Lisamine > Registrid ja sisukorrad >Bibliokirje... Avanenud 
aknas valige Lühinimi > Käis 2010

Kasutatud Materjalide lisamine.

Kasutatud materjalide loetelu koostamiseks asetage sisestuskriips kasutatud kirjanduse 
pealkirjast allapoole (kustutage sealolev tekst) ja valige Lisamine > Registrid ja sisukorrad 
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Avanenud aknas kustutage Tiitel realt ära pealkiri Bibliograafia (jätame rea tühjaks, sest 
pealkiri on juba pandud), Tüüp valige Biblograafia. Hilisemate muudatuste tegemiseks 
eemaldage linnuke kastist Kaitse käsitsitehtavate muudatuse eest.

Edasi klõpsake Kirjed sakil. Avanenud aknas saab valida ja muuta  soovitud väljasid, mis 
tulevad Kasutatud materjalide loetelusse. Soovitav on enne muudatuste tegema asumist 
sildid ja kirjavahemärgid Struktuuri realt eemaldada, siis on mugavam soovitud järjekorras 
silte paigutada. Selleks klõpsake sildil ja vajutage klahvile Eemalda. Kirjavahemärgid saab 
kustutada Delete-klahviga.
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TÜÜP: Artikkel. Valime tüüpi alt Artikkel, struktuurisildi lisamiseks tuleb klõpsata 

Aadressi kõrval olevale noolele, avaneb struktuurisiltide rippmenüü. Uue struktuurisildi 
saamiseks tuleb see rippmenüüst valida ja klõpsata nupule Lisa.
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Artikli puhul lisame struktuurisildid ja sildi järel olevasse kirjakasti trükkime 
kirjavahemärgid, tühikud ja sulud:

Autor. (Aasta). Tiitel. Ajakiri, Lehekülg. s.o. nii Au. (Aa). Ti. Aj, Le.

Mustade nooltega saab struktuuri rida edasi-tagasi nihutada. Ülemine pilt näitab struktuuri 
algust, alumine pilt struktuuri lõppu.

Nii saab struktuurirea üle kontrollida.

Edasi valime tüüp Raamat (valides sildid Au – Autorid, Aa – Aasta, Ti – Tiitel/Pealkiri, Ki 
– Kirjastaja, lisades tekstikastidesse sobivad kirjavahemärgid). NB! Eemalda enne sisestamist 
struktuurirealt sildid ja kustuta kirjavahemärgid.

Au. (Aa). Ti. Ki.

Nii tuleb teha ka valides Tüüp Veebidokument (valides sildid Au – Autorid, Ti – 
Tiitel/Pealkiri, Aa – Aasta, URL – veebiaadress ja lisades tekstikastidesse sobivad 
kirjavahemärgid). 

Au. (Aa). Ti. URL

Tulemust saab kontrollida vajutades nupule Sobib. 
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Paranduste tegemiseks klõpsake Kasutatud materjalide loetelu peal hiire parema klahviga ja 
valige Muuda registrit/sisukorda.

Et programm tähestikulisse järjekorda autorid paneks, tuleb valida Sisu ja autorite järgi 
tähestikulisse järjekorda sorteerimine määrata 

Lõpuks võib klõpsata nupul Sobib.

Ka bibliograafiat tuleb peale muudatuste tegemist värskendada nagu sisukordagi. Võite ka 
bibliograafiale teha 1,5-kordse reavahe ja 0,21 cm vahe lõigu alla nagu on ülejäänud tekstil. 
Tulemus on selline:
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Kui programm ei taha lisada veebiaadresse, võib neid alati ise kopeerides ja kleepides 
lisada. Samuti, kui programm jonnib, saab kirjeid korrigeerida käsitsi kustutades, 
trükkides. Selleks peab kindlasti olema linnuke eemaldatud Register/Sisukord „Kaitse 
käsitsitehtavate muudatuste eest“ aknast. Alati võib kasutatud materjalid trükkida ka ise.

Kui soovite täielikke veebiaadresse lisada, siis saab seda teha ka  kopeerides ja kleepides. 
Kasutatud materjale saab värskendada, muuta ja kustutada, selleks tuleb hiirega 
klõpsata  kasutatud materjalide nimekirja peal  ja avanenud hüpikmenüüst valida 

sobiv käsk.  Muutuste tegemiseks  materjalide loetelus, tuleb valida Muuda 
Registrit/Sisukorda. 

NB! Siine Kasutatud materjalid on ainult üks võimalus selle tegemiseks.

Värskendage sisukorda, et sisukord muutuks õigeks ja salvestage töö! 
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