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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. PIIMALEHMADE ARV

Piimalehmade arv perioodi lõpul eeltäidetakse 18. jaanuaril  PRIA andmetega. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.

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 Piimalehmade arv
perioodi lõpul

L_VEIS0
12

Piimalehmade arv veiste üldarvus aasta lõpul, 31. detsembril. Positiivne
täisarv

2 / 1 Piimalehmade
aastakeskmine arv

L_VEIS2
01

Piimalehmade söötmispäevade arv aruandeaastal jagatuna
aruandeaasta kalendripäevade arvuga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Tabel 2. PIIMA TOOTMINE NING KASUTAMINE ARUANDEAASTAL

Veebis täitmisel rida 11 summeeritakse automaatselt (R10=R1+R2+R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9). Mittemuudetav, nähtav pärast salvestamist.
Piima varu/jääk perioodi algul on eelmise perioodi küsimustiku esitanutel eeltäidetud seal märgitud eelmise aasta lõpu andmetega.
Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

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 Piima varu/jääk
(naturaalkaalus)
perioodi algul

L_VEIS7
12

Piima varu/jääk naturaalkaalus aruandeaasta algul, 1.
jaanuaril. Piima naturaalkaal on lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

2 / 1 Piimatoodang
(naturaalkaalus)

L_VEIS4
02

Majapidamises lüpstud piima kogutoodang naturaalkaalus.
Piima naturaalkaal on lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

3 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
saadud mujalt kui
majapidamises
toodetud

L_VEIS7
22

Väljastpoolt oma majapidamist saadud või ostetud piim
naturaalkaalus. Piima naturaalkaal on lehmalt lüpstud piima
kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

4 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
müüdud

L_VEIS7
32

Müüdud piim – piimatööstustele, kokkuostjatele või tarbijatele
müüdud piim naturaalkaalus. Piima naturaalkaal on lehmalt
lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

5 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
kasutatud söödaks

L_VEIS7
42

Söödaks kasutatud piim naturaalkaalus – loomadele söödaks
kasutatud piim. Piima naturaalkaal on lehmalt lüpstud piima
kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

6 / 1 Piima kogus L_VEIS7 Toiduks kasutatud piim naturaalkaalus. Piima naturaalkaal on Positiivne
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6 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
kasutatud toiduks

L_VEIS7
52

Toiduks kasutatud piim naturaalkaalus. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal. Täidavad füüsilised isikud.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

7 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
kasutatud
toorainena
piimatoodete
valmistamisel

L_VEIS7
72

Piimatoodete valmistamisel toorainena kasutatud piim –
majapidamises või mujal teenustööna piimatoodete
tootmiseks kulutatud piim naturaalkalus. Piima naturaalkaal
on lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

8 / 1 Piima kogus
(naturaalkaalus) –
majapidamisest
välja läinud, v.a
müük

L_VEIS7
82

Majapidamisest välja läinud piim, v.a müük – vahetusena,
kingituseks jne ära antud piim naturaalkaalus (eespool
näitamata piima väljaminek). Piima naturaalkaal on lehmalt
lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

9 / 1 Piima kadu
(naturaalkaalus)

L_VEIS7
92

Kadu – arvele võetud kogusest riknenud, varastatud vms
osa. Piima kadu naturaalkaalus. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

10 / 1 Piima varu/jääk
(naturaalkaalus)
perioodi lõpul

L_VEIS8
02

Piima varu/jääk aasta lõpul, 31. detsembril, naturaalkaalus.
Piima naturaalkaal on lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

PMSEL
GITUS
/ 1

Põllumajanduslik
tootmine – selgitus

PMSELG
ITUS

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst

Tabel 3. ARUANDEAASTAL MAJAPIDAMISES VALMISTATUD PIIMATOOTED

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 / 2 Majapidamises
valmistatud või –
kogus

L_VEIS9
12

Majapidamises valmistatud või – või, naturaalne või,
vadakuvõi ja vähendatud rasvasisaldusega või tootekaalus.
Või – toode, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80%, kuid
alla 90%, maksimaalne veesisaldus 16% ja maksimaalne
rasvata piima kuivainesisaldus 2%. Hõlmab ka võid, mis
sisaldab väikestes kogustes maitsetaimi, vürtse, lõhnaaineid
jm tingimusel, et toode säilitab või omadused. Naturaalne või
– otse ja üksnes pastööritud koorest valmistatud toode.
Vadakuvõi – vadakukoorest või vadakukoore ja koore segust
valmistatud toode. Vähendatud rasvasisaldusega või – toode,
mille piimarasvasisaldus on alla 80 massiprotsendi.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 3 Majapidamises
valmistatud või –
valmistamisel
toorainena
kasutatud
lehmapiima kogus
(naturaalkaalus)

L_VEIS9
11

Või valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus
lehmapiim piimatoodete tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

2 / 2 Majapidamises
valmistatud juust –
kogus

L_VEIS9
22

Majapidamises valmistatud juust – värske või laagerdatud,
tahke või pooltahke toode, mis on saadud piima, lõssi,
madala rasvasisaldusega piima, koore, vadakukoore või
petipiima või nende kombinatsiooni kalgendamisel laabiga
või muude kalgendusainetega ning selle kalgendamise
tulemusel saadud vadaku osalisel eraldamisel; k.a
juustulaadne toode (taimerasvaga), tootekaalus.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

2 / 3 Majapidamises
valmistatud juust –
valmistamisel
toorainena
kasutatud
lehmapiima kogus
(naturaalkaalus)

L_VEIS9
21

Juustu valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus
lehmapiim piimatoodete tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

3 / 2 Majapidamises
valmistatud
kohupiim – kogus

L_VEIS9
32

Majapidamises toodetud kohupiim – kohupiim, kodujuust,
toorjuust, mozzarella, kohuke – toode, mis on valmistatud
hapendatud piimast, millest on eraldatud suur osa vadakust
(nõrutades või surudes). Hõlmab kohupiima (v.a pulbrina),
milles kuni 30 massiprotsenti võib olla suhkur ja
puuviljalisandid, ning vadakujuustu (valmistatud
kontsentreeritud vadakust, millele on lisatud piima või
piimarasva), tootekaalus.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

3 / 3 Majapidamises
valmistatud

L_VEIS9
31

Kohupiima valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus

Positiivne
reaalarv
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kohupiim –
valmistamisel
toorainena
kasutatud
lehmapiima kogus
(naturaalkaalus)

lehmapiim piimatoodete tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

(0,2)

4 / 1 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
1 – nimetus

L_VEIST
OODE1

Majapidamises valmistatud muu piimatoote nimetus, v.a või,
kohupiim, juust.

Tekst

4 / 2 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
1 – kogus

L_VEIS9
42

Majapidamises valmistatud lehmapiimatooted tootekaalus. Positiivne
reaalarv
(0,2)

4 / 3 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
1 – valmistamisel
toorainena
kasutatud piima
kogus
(naturaalkaalus)

L_VEIS9
41

Piimatoote valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus
lehmapiim piimatoote tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

5 / 1 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
2 – nimetus

L_VEIST
OODE2

Majapidamises valmistatud muu piimatoote nimetus, v.a või,
kohupiim, juust.

Tekst

5 / 2 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
2 – kogus

L_VEIS9
52

Majapidamises valmistatud lehmapiimatooted tootekaalus. Positiivne
reaalarv
(0,2)

5 / 3 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
2 – valmistamisel
toorainena
kasutatud piima
kogus
(naturaalkaalus)

L_VEIS9
51

Piimatoote valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus
lehmapiim piimatoote tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

6 / 1 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
3 – nimetus

L_VEIST
OODE3

Majapidamises valmistatud muu piimatoote nimetus, v.a või,
kohupiim, juust.

Tekst

6 / 2 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
3 – kogus

L_VEIS9
62

Majapidamises valmistatud lehmapiimatooted tootekaalus. Positiivne
reaalarv
(0,2)

6 / 3 Majapidamises
valmistatud muu
lehmapiimatoode
3 – valmistamisel
toorainena
kasutatud piima
kogus
(naturaalkaalus)

L_VEIS9
61

Piimatoote valmistamisel toorainena kasutatud lehmapiim –
majapidamises toodetud või ostetud naturaalkaalus
lehmapiim piimatoote tootmiseks. Piima naturaalkaal on
lehmalt lüpstud piima kaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

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

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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arv
 / 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


