
 

Koolielu soovitused viitamiseks  

 

 Elektroonilise õppematerjali puhul kehtivad viitamisel samad reeglid, mis tavalise akadeemilise tekstigi puhul ning kõikidele kasutatud 

materjalidele (tekst, pilt, video, heli vms), mis ei pärine töö autorilt, tuleb lisada viide algallikale.  

 Enne pildi, video, heli jms materjali oma töösse lisamist tuleb veenduda, et sellega ei rikuta autoriõigusi. Viimastest soovitame lähemalt 

lugeda Tiigrihüppe haridustehnoloogi Ingrid Maadvere blogist.  

 Viide lisatakse nii teksti sisse kui ka kasutatud allikate loetelusse. Tekstisisese viite puhul tuuakse reeglina välja tsiteeritava või refereeritava 

allika autor, ilmumisaasta ning lehekülg. Alljärgnev tabel tutvustab viitamist eri tüüpi allikatele. 

 Viidates veebipõhistele allikatele (õppematerjalid, koduleheküljed jms), on nende uuendamise kuupäev olulisem koostamise kuupäevast ning 

see lisatakse materjali nime järel sulgudes. Kui kumbagi kuupäeva ei ole teada, lisatakse kirjesse lühend s.a. (sine anno). Kirje lõppu lisatakse 

veebiallika viimase külastuse kuupäev. 

 Kui Youtube’i videote puhul ei ole teada autor, lisatakse kirjesse video üles laadinud kasutaja nimi. 

 Kasutatud kirjanduse loetelu esitatakse tähestikulises järjekorras. 

 Üldised viited, näiteks pildimaterjali allikas: google.com ja koostatud interneti materjalide põhjal, ei ole korrektsed. 

 

Elektroonilised allikad Tekstisisene viide Kirje allikate loetelus 

Veebipõhine õppematerjal  

(Anton et al, 2010) 

 

Anton, I., Kukemelk, E-M., Labo, D., Luure, A., Sild, M. (2010). Tallinna Lilleküla 

Gümnaasiumi meediaõpetuse e-kursust toetav e-õpik [Elektrooniline õppematerjal]. 

 http://meedia.pbworks.com/w/page/29148300/FrontPage (12.03.2012). 

 

Veebi- või kodulehekülg  

(Koitjärv, s.a.) 

 

Koitjärv, T. (s.a.). Tuuli koduleht. 

http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/ (12.03.2012). 

 

Elektroonilise entsüklopeedia 

artikkel 

 

(Ruus, 2009) 

 

Ruus, V-R. (2009). Õppimise rollist kultuuris. Estonica Entsüklopeedia Eestist. 

http://www.estonica.org/et/Haridus_ja_teadus/Eesti_hariduse_ 

ajalugu_%E2%80%94_%C3%BChe_rahva_vaimse_vabanemise_ 

lugu/%C3%95ppimise_rollist_kultuuris/  (12.03.2012). 

 

Vabakasutuses foto veebist  

(Nordstrom, 2004) 

 

Nordstrom, J. (2004). President of Estonia (1992–2001), meets with members of the 

public at the 2004 Song Festival in Tallinn [Foto]. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lennart_meri_2004-07-03_02.jpg 

(12.03.2012). 
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Vabakasutuses pilt või muu 

illustreeriv materjal veebist 

 

(Niabot, 2010) 

 

Niabot (2010). Surprised looking Octopus [Pilt]. 

http://tobain.deviantart.com/gallery/?7297880#/d2vpkkh (12.03.2012)  

 

Video internetist  

(Plappla, 2011) 

 

Plappla (31.03.2011). Keemiakatse: süsihappegaasi saamine [Video]. 

http://www.youtube.com/watch?v=zdF8Z069H-Y&feature=related (12.03.2012). 

 

Veebiajalehe artikkel  

(Gräzin, 2012) 

 

Gräzin, I. (09.032012).  Kas jääb veel ülikooli vaba vaim? Õpetajate Leht.  

http://www.opleht.ee/?archive_mode=heading&headingid=2169 (12.03.2012). 

 

Podcast  

(Soode linnustike uurimisest, 

2010) 

 

Soode linnustiku uurimisest Eestis (2010). [Ettekande salvestis]. 

mms://video.eenet.ee/arhiiv/EOY_soolinnustik_25.02.10.wmv (12.03.2012). 

 

Veebiajakirja artikkel  

(Heinla, 2010) 

 

Heinla, E. (4/2010). Õpilaste loovuse arendamise võimalused üldhariduskoolis. Haridus. 

http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/index.html (12.03.2012).  

 

Veebidokument  

(REKK, 2011) 

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (2011). Soovitusi ja näiteid loovtööde 

läbiviimiseks põhikooli III kooliastmes.  

http://www.oppekava.ee/images/8/83/Juhendmaterjal_loovt%C3%B6%C3%B6_ 

korraldamisest_p%C3%B5hikooli_III_kooliastmes.doc (12.03.2012). 

 

Ajaveebi sissekanne  

(Maadvere, 2012)  

 

Maadvere, I. (Veebruar 2012). Uurimistööks vajaliku info otsimine internetist [Ajaveebi 

sissekanne]. Haridustehnoloog: Tiigrihüppe SA. 

http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2012/02/uurimistooks-vajaliku-info-

otsimine.html (12.03.2012). 

 

Film   

(Kruusement, 1970) 

 

Kruusement, A. (režissöör). (1970). Kevade [mängufilm]. Tallinn: Tallinnfilm. 

 

 

 

E-raamat  

(Paabo, 2011) 

 

 

Paabo, R. (2011). Viibelda on mõnus: käsiraamat eesti keele viipekeele õppimiseks. [E-

raamat]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.  
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Trükitud allikad Tekstisisene viide Kirje allikate loetelus 

Raamat, üks autor  

(Reinla, 2010: 26–49)   

 

Reinla, A. (2010). Teofrastus. Tallinn: TEA Kirjastus 

 

Raamat, kaks autorit  

(Bobõlski & Puksand, 2011, 

lk 6–8) 

 

Bobõlski,R. & Puksand, H.(2011). Sinasõprus keelega: 4. klassi eesti keele töövihik 2. 

osa. Tallinn: Koolibri. 

 

Raamat, kolm v. enam autorit  

(Koppel et al, 2008: 16) 

 

Koppel, L., Liiber, Ü., Saar. E. (2008). Geo. 1: geograafiaõpik põhikoolile. Tartu: 

Studium.  

 

Raamat, toimetajaga   

Vt entsüklopeedia, sõnastik 

 

Raamatu peatükk või artikkel (Viiralt, 2002)  

Paju, T. (2004). 15 aastat Eesti meediaettevõtlust: meediaettevõtete teke ja meediaturu 

areng 1989-2004. Vihalemm, P. (Toim.), Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-

2004 (lk 23-46). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

Raamat, autorita  

(Maa ja Ilm, 2011:142) 

 

Maa ja Ilm (2011) [XI Noorte Tantsu- ja Laulupeo teataja]. Tallinn: Eesti Laulu- ja 

Tantsupeo SA. 

 

Entsüklopeedia, sõnastik  

(Langemets, 2009) 

 

Langemets, M. (Toim.) (2009). Eesti keele seletav sõnaraamat. Tallinn: Eesti keele 

sihtasutus.  

 

Ajakirja artikkel  

(Krall, 2011:21) 

 

Krall, I. (2011). Erialase eesti keele õpetamise metoodika. Haridus, 3, 20-24. 

 

 

 

Ajalehe artikkel  

(Keller, 2011:6) 

 

 

Keller, V. (2011). Aabitsat kirjutades õppisin ka ise. Õpetajate Leht, lk. 6. 

Pilt raamatust  

Muhu seelikuaia tikand 

(Kirst, 2010:90) 

 

 

Kirst, L. (2010). Muhu tikand: 153 lille- ja maasikamustrit. Tallinn: Fookus Meedia OÜ. 

 


