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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. SIGADE KVARTALI ANDMED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
26015 ({L_SIGA011_Q1}>0) JA ({L_SIGA211_Q1}>0) Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Kui kvartali lõpus sigade (tabel 1 rida 1 veerg 1) ja

majapidamises sündinud põrsaste (tabel 1 rida 2 veerg 1) arvu ei ole (0 või täitmata), siis  vajutage  "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".  Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

26016 ({L_SIGA011_Q2}>0) JA ({L_SIGA211_Q2}>0) Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Kui kvartali lõpus sigade (tabel 1 rida 1 veerg 2) ja
majapidamises sündinud põrsaste (tabel 1 rida 2 veerg 2) arvu ei ole (0 või täitmata), siis  vajutage  "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".  Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

26017 ({L_SIGA011_Q3}>0) JA ({L_SIGA211_Q3}>0) Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Kui kvartali lõpus sigade (tabel 1 rida 1 veerg 3) ja
majapidamises sündinud põrsaste (tabel 1 rida 2 veerg 3) arvu ei ole (0 või täitmata), siis  vajutage  "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".  Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

26018 ({L_SIGA011_Q4}>0) JA ({L_SIGA211_Q4}>0) Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Kui kvartali lõpus sigade (tabel 1 rida 1 veerg 4) ja
majapidamises sündinud põrsaste (tabel 1 rida 2 veerg 4) arvu ei ole (0 või täitmata), siis  vajutage  "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".  Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

Kontrollid tabelis 3. SIGADE ARV AASTA LÕPUL

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24210 {L_SIGA092}<={L_SIGA091} Vastuolulised andmed. Veel paaritamata nooremiseid (tabel 3 rida 10) on vähem või samapalju kui

paaritamata ja nooremiseid kokku (tabel 3 rida 9).
Raske

24212 {L_SIGA082}<={L_SIGA081} Vastuolulised andmed. Esimest korda paaritatud emiseid (tabel 3 rida 8) on vähem või samapalju kui
paaritatud emiseid (tabel 3 rida 7).

Raske

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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24054 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske
24055 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

24056 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
25995 {L_SIGA021}+{L_SIGA031}+{L_SIGA041}+{L_SIGA051}+{

L_SIGA061}+{L_SIGA071}+{L_SIGA081}+{L_SIGA091}={
L_SIGA011}

Vastuolulised andmed. Sigade arvu summa vanusegrupiti aasta lõpul (tabel 3 rida 11) peab võrduma sigade
arvuga aasta lõpul (tabel 1 rida 1 veerg 5).

Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. SIGADE KVARTALI ANDMED

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Sigade arv kvartali lõpul Aasta {L_SIGA011_Q4}
Majapidamises sündinud
põrsaste arv

Aasta {L_SIGA211_Q1}+{L_SIGA211_Q2}+{L_SIGA211_Q3}+{L_SIGA211_Q4}

Autosummad tabelis 3. SIGADE ARV AASTA LÕPUL

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kontrollsumma (Sigade arv
aasta lõpul)

Arv {L_SIGA021}+{L_SIGA031}+{L_SIGA041}+{L_SIGA051}+{L_SIGA061}+{L_SIGA071}+{L_SIGA081}+{L_SIG
A091}


