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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. VÄLISMAALE VEETAVA KAUBA LASTIMINE JA VÄLISMAALT SAABUNUD KAUBA LOSSIMINE

Kaubavedu - kaubanduslikul merereisil veetav kaup.  Laevade punkrikütus, laevade hooldusseadmete, toidu- ja muud varud on välja
jäetud, sest need on seotud laevade talitlusega. Siin näidatakse kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite
ja veeremiühikute omakaalu.

Kaubavedu - kaubanduslikul merereisil veetav kaup. Kaubareis on kauba liikumine mereteed mööda laevale laadimise ja laevalt
mahalaadimise koha vahel. Laevade punkrikütus, laevade hooldusseadmete, toidu- ja muud varud on välja jäetud, sest need on seotud
laevade talitlusega. Siin näidatakse kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Välismaale veetud
lastitud kauba
kogus

TS1140_
01

Lastitud kauba kogus välismaale veol. Lastimine välismaale
veol on kauba laevale laadimine. Lastimine on välismaale
veetava kauba ning transiitkauba lastimise summa. Mõõtühik
on tuhat tonni kolme komakoha täpsusega.

Reaalarv
(0,3)

2 / 1 Välismaalt
saabunud lossitud
kauba kogus

TS1140_
02

Lossitud kauba kogus välismaalt veol. Lossimine välismaalt
veol on kauba laevalt mahalaadimine. Lossimine on
välismaalt saabunud kauba ning transiitkauba lossimise
summa. Mõõtühik on tuhat tonni kolme komakoha täpsusega.

Reaalarv
(0,3)

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Perioodi(de)l 2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-05, 2019-06, 2019-07, 2019-08, 2019-09, 2019-10, 2019-11, 2019-12 ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv
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 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv


