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TLPK loovtööde läbiviimise ja vormistamise juhend 
 

 
1. ÜLDOSA 
1.1 Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse 
võimalust ning toetada (Soovitusi ... , 2011): 

1.1.1 õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova 
eneseväljendusoskuse kujunemist; 

1.1.2 uute ideede tekkimist ja teostamist õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu; 
1.1.3 õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist; 

1.1.4 õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks; 
1.1.5 üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline 
mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; 
tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, 
loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne) kujunemist; 
1.1.6 õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks 
õpinguteks; 
1.1.7 teaduspõhist mõtteviisi ja akadeemilise kirjaoskuse arenemist. 

1.2 Loovtööks loetakse õpilaste poolt individuaalselt või kollektiivselt teostatud uurimust, 
ettekannet kogu kooliastmele, projekti, kunsti- või käsitööd, osalemist etlusprogrammis, 
ülekoolilises või rahvusvahelises projektis, ajalehe koostamist, ülekoolilise mälumängu läbiviimist 
või muud taolist tööd. Oluline on aktiivne osavõtt projekti ettevalmistamisest, läbiviimisest ja 
kokkuvõtete tegemisest. 
 

 
2. LOOVTÖÖ TEEMA VALIMINE 
2.1 Loovtöö teemasid ning erinevaid võimalusi nende käsitlemisel tutvustab õpilastele 
klassijuhataja 7. klassi 2. poolaastal; koduõppe õpilastele III kooliastme koordinaator igal 
sügispoolaastal. 
2.2 Loovtöö temaatikas kajastuvad eri õppeainete raames õppekava läbivad teemad. 
2.3 Täpse teema valib õpilane koostöös juhendajaga hiljemalt 8. klassi sügisel (septembri lõpuks); 
koduõppe õppesuunal I poolaasta lõpus (jaanuari lõpuks). 
2.4 Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja või kogukonnaliige. Soovi korral võib juhendaja olla 
väljastpoolt kooli, kuid siis peab olema kaasjuhendaja koolist (koduõppes lapsevanem või 
koordinaator), kes vastutab töö korrektse vormistuse eest. 
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2.5 Tavaõppes viiakse loovtöö läbi 8. klassis, kuid teema ja juhendaja valitakse 7. klassis. Koduõppe 
õppesuunal viiakse loovtöö läbi III kooliastme jooksul. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele. 
2.6 Direktor kinnitab tavaõppe loovtööde teemad ja juhendajad ning 6-liikmelise komisjoni koos 
täpse ajakavaga hiljemalt 30. septembriks. Koduõppe õppesuuna loovtööde teemad ja juhendajad 
ning 3-liikmelise komisjoni koos täpse ajakavaga kinnitab direktor hiljemalt 10. veebruariks. 

 
 

3. LOOVTÖÖ JUHENDAJA ROLL 
Juhendaja roll on suunav. Juhendaja: 

3.1. annab nõu teema valikul ja aitab seda töö käigus täpsustada; 
3.2 täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse; 

3.3 nõustab õpilast töö planeerimisel ja läbiviimisel ning probleemide sisulisel lahendamisel; 
3.4 soovitab teemakohast kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel; 

3.5 jälgib vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist; 
3.6 juhib tähelepanu töö sisulistele, osutab keelelistele ja vormistuslikele puudustele; 

3.7 nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks (sh vormi valik); 
3.8 annab hinnangu loovtöö tähtaegadest kinnipidamisele; aktiivsusele ja asjatundlikkusele 
juhendajaga suhtlemisel; töö autori isiklikule panusele loovtöö kirjutamisele/läbiviimisele; 
3.9 edastab loovtööle antud kirjaliku hinnangu õppealajuhatajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast 
töö valmimist, koduõppe õppesuunal koordinaatorile loovtöö esitamise tähtajaks. 
 

 
4. LOOVTÖÖ LIIGID 
4.1 Läbivatest teemadest lähtuvaks või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, 
õppekäigu korraldamine, koolikeskkonna kujundamine, õppematerjalide loomine (eri ainete 
töölehed), kunstitöö või muu taoline töö. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning 
läbiviimisele ja vormistamisele esitatud nõuetest. 

4.2 Loovtööks võib olla: 
4.2.1 uurimistöö 

Uurimistöö tulemusena valmiv uurimus on kirjalik töö, mis järgib teaduslikule tööle 
esitatavaid nõudeid ja vastab õppekavas sätestatud tingimustele. Õpilane keskendub 
mingile uurimisprobleemile, eesmärk on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta 
ning leida uurimisküsimustele vastused. Uurimistöö eeldab praktilist andmete kogumist 
või materjali kogumist vähemalt kolmest erinevast allikast, materjali analüüsimist, 
süstematiseerimist, üldistamist, järelduste tegemist ning ei piirdu üksnes 
refereerimisega. Uurimistöö aitab kaasa oskusele oma mõtteid loogiliselt edasi anda nii 
kõnes kui kirjas. Uurimistöö on pikaajaline protsess, mis nõuab põhjalikku 
ettevalmistust ja täpset kavandamist. Uurimus vormistatakse vastavalt kooli poolt 
kehtestatud nõuetele, eraldi raportit ei koostata. 

4.2.2 omalooming (kirjanduslik teos, animatsioon, muusikapala, käsitöö, taies jne) 
Loovtöö võib olla õpilase omalooming või teise autori loomingu esitamine/tutvustamine. 
Projekti/omaloomingulise teose kokkuvõttena koostab õpilane raporti, mis 
vormistatakse vastavalt kooli poolt kehtestatud nõuetele. 
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4.2.3 ühisteos (näidend, luulekava, liikumis-, tantsukava) 
Ühisteoste loomisel kasvatatakse lastes oskust ühineda ühise eesmärgi nimel, leppida 
kokku ühise töö elluviimises, arvestada üksteise huvidega, oskust tegutseda koos, oskust 
järele anda, teha oma osa tööst ise ja vajadusel aidata teist. 

4.2.4 ürituse korraldamine (kontserdi, võistluse, näituse vm ürituse korraldamine) 
Ürituse korraldamine eeldab sündmuse kavandamist, korraldamist ning läbiviimist. 
Ürituse läbiviimine annab korraldamiskogemuse, juhtimis- ja meeskonnatöökogemuse, 
algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke 
kogemusi. Ürituseks võib olla õpilaste erinev esinemine, maastikumäng, tähtpäeva 
tähistamine, temaatilise aktuse korraldamine, näituse korraldamine vms. Loovtöö 
kokkuvõttena koostatakse kirjalik raport, mis vormistatakse vastavalt kooli poolt 
kehtestatud nõuetele. 

4.3 Valitud loovtöö vormist sõltub, milliseid erinevaid etappe on vaja õpilasel töö teostamisel 
arvestada. Näiteks: 

4.3.1 uurimistöö eeldab materjali kogumist, analüüsimist, süstematiseerimist ning 
üldistamist ja järelduste tegemist; 
4.3.2 kunstitöö (sh omalooming) eeldab idee loomist, teose valmimist ning selle esitlemist 
ja eneseanalüüsi; 
4.3.3 projekt (nt ürituste korraldamine) eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja ning 
teostatu analüüsi, võimalusel ka tagasiside küsimist osavõtjatelt. 

 

 
5. AJAKAVA 

5.1 Loovtöö koostamise etapid tavaõppes: 

Aeg Tegevus ja teostajad 

7. klassi kevad (maikuu) Teemavaldkonna ja juhendaja esialgne valik (õpilane 
sõlmib juhendajaga esmase kokkuleppe) (õpilane, 
klassijuhataja) 

8. klassi septembrikuu lõpp Lõplik teemavalik (direktor kinnitab klassijuhataja 
edastatud teemad 30. septembril) (õpilane, juhendaja) 

Kahe nädala jooksul pärast teema 
kinnitamist 

Loovtöö päeviku avamine (õpilane, juhendaja) 

November – märts Teostamine (õpilane, juhendaja) 

Detsember Vahehindamine (õppealajuhataja, õpilane, juhendaja) 

Märtsikuu neljas nädal Töö viimistlemine (õppealajuhataja, haridustehnoloog, 
õpilane) 

Märtsikuu lõpp Töö esitamine (juhendaja saadab töö õppealajuhatajale) 

2-3 päeva enne esitlemist Prooviesitlemine (õppealajuhataja, õpilane, juhendaja) 

Aprill (enne koolivaheaega) Esitlemine ja hindamine (komisjon) 
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5.2 Loovtöö koostamise etapid koduõppes: 

jaanuari lõpp Teemavalik (direktor kinnitab teemad 10. 
veebruar) 
(õpilane, juhendaja, koordinaator) 

10. veebruar Loovtööde teemad ja juhendajad on valitud ja 
kinnitatud 

Hindamiskomisjon on valitud ja kinnitatud 

Kahe nädala jooksul pärast teema kinnitamist Loovtöö päeviku avamine (õpilane, juhendaja) 

veebruar-juuni (august) Teostamine (õpilane, juhendaja) 

aprilli I nädal juuni II nädal Vaheseminar, koduõppijad esitlevad tehtut ja 
esitavad küsimusi (õpilane, juhendaja, 
koordinaator) 

aprilli IV nädal augusti I nädal Koduõppija esitab loovtöö (sh raporti) ning 
juhendaja esitab kirjaliku hinnangu (õpilane, 
juhendaja) 

mai II nädal august II nädal Hindamiskomisjon hindab töid 

kolm päeva enne 
kaitsmist 

kolm päeva enne 
kaitsmist 

Koordinaator edastab hinnangud 
koduõppijatele 

mai ja juuni august Esitlemine ja hindamine (õpilane, komisjon) 

 
 

6. LOOVTÖÖ RAPORT ja ESITLEMINE 
6.1 Loovtöö raport peab olema kirjutatud selgelt, täpselt, keeleliselt korrektselt ning mina-vormis. 
6.2 Tavaõppe õpilase loovtöö (sh raport) peab olema valmis märtsikuu lõpuks. Õpilane saadab 
juhendajale oma loovtöö raporti pdf-vormingus, et juhendaja saaks hinnata loovtöö korrektsust. 
Juhendaja edastab töö õppealajuhatajale. Õppealajuhataja edastab omakorda töö komisjoni 
liikmetele. Koduõppe õpilase loovtöö peab olema valmis aprilli lõpuks või augusti alguseks. 
Loovtöö ja juhendaja kirjalik hinnang esitatakse pdf-vormingus koduõppija personaalsesse õpimapi 
kausta. 

6.3 Õpilane koostab loovtöö raporti (vt lisa 1), mis koosneb järgmistest osadest: 
6.3.1 tiitelleht; 

6.3.2 sisukord; 
6.3.3 sissejuhatus (1–2 lehekülge); 

6.3.4 töö põhiosa (3–5 lehekülge); 
6.3.5 kokkuvõte (sh eneseanalüüs) (1–2 lehekülge); 

6.3.6 kasutatud allikad; 
6.3.7 lisad (sh loovtöö päevik, tabelid, joonised, fotod jms). 
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6.4. Loovtöö esitlemine: 

6.4.1 lühiettekanne (5–10 minutit) oma loovtööst; 
6.4.1.1 selgitatakse oma töö eesmärke ja põhjendatakse teema valikut; 

6.4.1.2 selgitatakse kasutatud meetodeid, töö protsessi, kasutatud töövõtteid jms; 
6.4.1.3 esitatakse kokkuvõte (milleni jõuti, kas eesmärgid täideti jms); 

6.4.1.4 analüüsib enda õpikogemust. 
6.4.2 Ettekanne tuleb näitlikustada (Power Point, fotod, film vm). Kui komisjoni hinnangul 
vajab töö täiendamist, siis antakse õpilasele selleks aega kuni 10 tööpäeva. 

 

 
7. LOOVTÖÖ HINDAMINE 

7.1. Loovtöö hindamise eesmärk on: 
7.1.1 kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet 
loovtöö kui terviku kohta; 
7.1.2 kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks 
ning toetada seeläbi isiksuse arengut. 

7.2 Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu (arvestatud/mittearvestatud) 
hindamiskomisjon (tavaõppes vähemalt 6-liikmeline, koduõppes vähemalt 3-liikmeline). 
7.3. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul peetud 
päeviku alusel. 
7.4 Hinnang antakse: 

7.4.1 sisule – töö vastavus teemale, seatud eesmärgi saavutamine, meetodite valik ja 
rakendus, terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; 
7.4.2 protsessile – õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, ajakava 
järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus; 
7.4.3 vormistusele – tiitelleht, sisukord, viitamine, pealkirjad (nende suurused), teksti 
vormistamine (reavahed), jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; 
7.4.4 esitlusele – ülesehitus, kõne tempo, näitlikustamine, kontakt kuulajatega, küsimustele 
vastamine. 

7.5 Loovtöö hindamismudel 

Hinnatavad osad Hea töö kriteeriumid 

Protsess – hindab 
juhendaja 

Õpilane pidas kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.  
Pakkus omapoolseid ideid. Oli suhtlemisel viisakas. 

Vormistus – hindab 
komisjon 

Tekst, joonised, graafikud ja tabelid on korrektselt vormistatud. 
Viitamine on nõuetekohane. 

Töö sisu – hindab 
komisjon 

Töö vastab teemale. Eesmärgid on saavutatud. Töö on keeleliselt 
korrektne. Töö ülesehitus vastab nõuetele. 

Esitlus – hindab 
komisjon 

Esitlus on selge, loogiline, kõne tempo mõõdukas, kontakt 
kuulajatega hea. Näitlikustamine on sobiv ning vastab nõuetele. 
Õpilane oskab vastata loovtööd puudutavatele küsimustele. 
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LISA 1. Loovtöö raport 

 
Loovtöö raport koosneb järgmistest osadest: 
 

1. TIITELLEHT 

• Kooli nimi (Tartu Luterlik Peetri Kool või Põlva Jakobi Kool, lehe ülaservas); 

• Töö pealkiri (läbivate suurtähtedega, kirja suurus 16 pt, lehe keskel); 

• Töö liik (loovtöö, lehe keskel); 

• Autori nimi ja klass (lehe alumises kolmandikus); 

• Juhendaja nimi (lehe alumises kolmandikus); 

• Töö valmimiskoht ja aastaarv (ühele reale, koma ei panda. Nt Tartu 2022) (lehe all). 

Tiitellehte ei nummerdata. 
Tiitellehe näidis on esitatud juhendi lõpus (lisa 2). 
 

2. SISUKORD 

• Sisukord sisaldab iga alaosa täpset pealkirja ja vastava lehekülje numbrit. 

• Leheküljed nummerdatakse alates leheküljest, mille number on sisukorras näidatud 
esimesena. 

• Sisukorra näidis on esitatud juhendi lõpus (lisa 3). 
 

3. SISSEJUHATUS 

• Sõnastatakse loovtöö eesmärk. 

• Põhjendatakse teema valikut. 

• Selgitatakse kasutatud meetodeid. 

• Sissejuhatuses ei tooda ära tööga saadud tulemusi ja järeldusi. 
 

4. LOOVTÖÖ PÕHIOSA 

• Sõltub töö iseloomust (kirjeldus, valminud materjal, salvestis, esitlus vms) 

• Töö autor kirjeldab töö protsessi, mis tugineb protsessi käigus kogutud andmetele ja 
ajakavale. Autor selgitab töövõtteid, kirjeldab etapiliselt oma töö protsessi ja lõpptulemust. 
Lisatakse juurde fotomaterjali. Loovtöö teoreetilise osa koostamisel tuginetakse teiste autorite 
töödele (raamatud, artiklid, veebilehed, videod, blogid, tabelid jne), millele tuleb korrektselt 
viidata. 

 

5. KOKKUVÕTE 

• Kokkuvõttes kirjutatakse, kas tööle seatud eesmärgid said täidetud ja/või uurimisküsimus 
sai vastuse. Tuuakse välja töö eesmärk, mis oli loovtöö tulemus ehk milleni jõuti, kas püstitatud 
eesmärgid täideti. 

• Hea kokkuvõte annab ülevaate tööst ilma töö põhiosa lugemata. 

Kokkuvõttes ei esitata uusi seisukohti, fakte, ei viidata uutele allikatele. 
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6. TSITEERIMINE 

• Tsitaat on teise teksti sõna-sõnaline, täpne kordamine. Tsitaat on alati jutumärkides. Lugejale 
on selgem, kui autorit nimetatakse tsiteeritava lause ees või järel tema täisnimega. Nimeviide 
(perekonnanimi ja teksti avaldamise aasta) esitatakse seejärel tsitaadi või kogu lõigu lõpus, 
samamoodi nagu refereeringu puhul. 
Näide: … ning vastukaaluks soovitab Karl-Kristjan Nigesen linnaturistile: „Vaadake üle, miks üks 
linn on nii tore, et Europarlament peab vajalikuks korra kuus täies koosseisus sinna kolida” 
(Nigesen, 2022:32). 
 

7. KASUTATUD ALLIKATE JA KIRJANDUSLE LOETELU NING VIITAMINE 

• Kõigi töös viidatud materjalide loetelu. 

• Loovtöös kasutatakse APA viitamissüsteemi1. 
 

Näited 
Artikkel teadusajakirjas 
Christiansen, J.-A., & Anderson, T. (2004). Feasibility of Course Development Based on Learning 
Objects: Research Analysis of Three Case Studies. International Journal of Instructional 
Technology & Distance Learning, 1(3), 21–38. http://www.itdl.org/Journal/Mar_04/article02.htm 
Tekstisisene viide sulgudes: (Christiansen & Anderson, 2004) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Christiansen ja Anderson (2004) 
 

Raamat 

Hirsijärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. 
Tekstisisene viide sulgudes: (Hirsijärvi et al., 2005) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Hirsijärvi jt (2005) 
 

Raamatupeatükk 
Põldoja, H., & Laanpere, M. (2020). Open Educational Resources in Estonia. R. Huang, D. Liu, A. 
Tlili, Y. Gao, & R. Koper (toim.), Current State of Open Educational Resources in the “Belt and 
Road” Countries (lk 35–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3040-1_3. 
Tekstisisene viide sulgudes: (Põldoja & Laanpere, 2020) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Põldoja ja Laanpere (2020) 

 

Ajakirja artikkel veebis 
Papagiannis, H. (2020, 7. oktoober). How AR Is Redefining Retail in the Pandemic. Harvard 
Business Review. https://hbr.org/2020/10/how-ar-is-redefining-retail-in-thepandemic 

Tekstisisene viide sulgudes: (Papagiannis, 2020) 
Tekstisisene viide lause sõnastuses: Papagiannis (2020) 
 

 
1 Vt lähemalt: https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/kasutatud-allikate-loetelu  
või https://www.tlu.ee/sites/default/files/inline-files/apa7_lyhikokkuvote.pdf 
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Ajakirja artikkel trükiversioonina 

Roonemaa, H. (2013, august). Kuidas Evernote’iga oma elu korda saada? Digi, 100, 46–47. 
Tekstisisene viide sulgudes: (Roonemaa, 2013) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Roonemaa (2013) 
 

Ajalehe artikkel veebis 
Ibrus, I. (2019, 18. mai). Riikliku andmejagamise süsteemiga Facebooki ja Google'i vastu. 
Äripäev. https://www.aripaev.ee/arvamused/2019/05/18/riiklikuandmejagamise-susteemiga-
facebooki-ja-googlei-vastu 
Tekstisisene viide sulgudes: (Ibrus, 2019) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Ibrus (2019) 
 

Ajalehe artikkel trükiversioonina 

Aljas, R. (2014, 3. aprill). Eesti valmistab ette uut tiigrihüpet. Eesti Päevaleht, 2–3. 
Tekstisisene viide sulgudes: (Aljas, 2014) 

Tekstisisene viide lause sõnastuses: Aljas (2014) 
 

9. LISAD 
● Töösse võib lisada lisasid (fotomaterjal, kaardid, skeemid, dokumendid, salvestised 

jne). 
● Kõik lisad tuleb pealkirjastada ja nummerdada vastavalt neile tekstis viitamise 

järjekorrale. 

 
10. VORMISTAMINE 

● Valge A4, kiirköites. 

● Kirja tüüp: Times New Roman 

● Kirja suurus: 12 pt. 

● Reavahe: 1,5 

● Leheküljed nummerdatakse automaatselt, tiitellehele leheküljenumbrit ei panda. 
Number lisatakse alla keskele. 

● Tekst on joondatud servast servani [rööpjoondatud], taandridu ei kasutata. 

● Tekst on koostatud vigadeta. 
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LISA 2. Tiitellehe näidis 

Tartu Luterlik Peetri Kool 
 

 
 

 
 

 
 

 
TÖÖ PEALKIRI 

Loovtöö raport 
 

 
 

 
 

 
Koostaja: /nimi/ 

/klass/ 
Juhendaja: /nimi/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tartu 2022 
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LISA 3. Sisukorra näidis 

 
SISUKORD 

1. ÜLDOSA ....................................................................................................................................... 1 
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