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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. PIIMALEHMADE ARV

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20012 KUI ({L_VEIS012}>0), SIIS ({L_VEIS402}>0) Täitmata lahter. Kui majapidamises oli piimalehmi, siis kontrollige, kas piimalehmade arv perioodi lõpul

(tabel 1 rida 1) ja piimatoodang (tabel 2 rida 2) on mõlemad märgitud
Kerge

20013 KUI ({L_VEIS012}>0), SIIS ({L_VEIS201}>0) Täitmata lahter. Kui majapidamises oli piimalehmi, siis kontrollige, kas piimalehmade arv perioodi lõpul
(tabel 1 rida 1) ja piimalehmade aastakeskmine arv (tabel 1 rida 2) on mõlemad märgitud

Kerge

Kontrollid tabelis 2. PIIMA TOOTMINE NING KASUTAMINE ARUANDEAASTAL

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14105 ({L_VEIS712}+{L_VEIS402}+{L_VEIS722})>=({L_VEIS732

}+{L_VEIS742}+{L_VEIS752}+{L_VEIS772}+{L_VEIS782}
+{L_VEIS792})

Vastuolulised andmed: majapidamises aasta algul olnud ja aasta jooksul lisandunud piima koguse summa
peab olema suurem või võrdne majapidamisest väljaläinud piima kogusega

Kerge

14108 {L_VEIS802}={L_VEIS712}+{L_VEIS402}+{L_VEIS722}-
{L_VEIS732}-{L_VEIS742}-{L_VEIS752}-{L_VEIS772}-
{L_VEIS782}-{L_VEIS792}

Piima bilanss ei klapi. Vt kontrollsumma real 11. Kontrollige üle tabeli 2 kõik andmed Raske

Kontrollid tabelis 3. ARUANDEAASTAL MAJAPIDAMISES VALMISTATUD PIIMATOOTED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14112 KUI ({L_VEIS911}>0), SIIS ({L_VEIS912}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud või tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 1), siis peab

olema märgitud ka toodetud või kogus (tabelis 3 veerus 2 real 1)
Kerge

14113 KUI ({L_VEIS912}>0), SIIS ({L_VEIS911}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud toodetud või kogus (tabelis 3 veerus 2 real 1), siis peab olema märgitud ka
selle või tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 1)

Kerge

14114 KUI ({L_VEIS922}>0), SIIS ({L_VEIS921}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud toodetud juustu kogus (tabelis 3 veerus 2 real 2), siis peab olema märgitud
ka selle juustu tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 2)

Kerge

14115 KUI ({L_VEIS932}>0), SIIS ({L_VEIS931}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud toodetud kohupiima kogus (tabelis 3 veerus 2 real 3), siis peab olema
märgitud ka selle kohupiima tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 3)

Kerge

14116 KUI ({L_VEIS942}>0), SIIS ({L_VEIS941}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 4), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 4)

Kerge
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14117 KUI ({L_VEIS952}>0), SIIS ({L_VEIS951}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 5), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 5)

Kerge

14118 KUI ({L_VEIS962}>0), SIIS ({L_VEIS961}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 6), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 6)

Kerge

14119 KUI ({L_VEIS942}>0), SIIS ({L_VEISTOODE1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 4), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 4)

Kerge

14120 KUI ({L_VEIS952}>0), SIIS ({L_VEISTOODE2}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 5), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 5)

Kerge

14121 KUI ({L_VEIS962}>0), SIIS ({L_VEISTOODE3}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 6), siis peab olema märgitud ka
selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 6)

Kerge

14122 KUI ({L_VEIS941}>0), SIIS ({L_VEISTOODE1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud toorainena kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 4), siis peab
olema märgitud ka selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 4)

Kerge

14123 KUI ({L_VEIS951}>0), SIIS ({L_VEISTOODE2}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud toorainena kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 5), siis peab
olema märgitud ka selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 5)

Kerge

14124 KUI ({L_VEIS961}>0), SIIS ({L_VEISTOODE3}!=NULL) Täitmata lahter. Kui on märgitud toorainena kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 2 real 6), siis peab
olema märgitud ka selle piimatoote nimetus (tabelis 3 veerus 1 real 6)

Kerge

21867 KUI ({L_VEIS911}>0), SIIS ({L_VEIS912}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud või tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 1), siis peab
olema märgitud ka toodetud või kogus (tabelis 3 veerus 2 real 1)

Kerge

22208 KUI ({L_VEIS911}>0), SIIS ({L_VEIS912}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud või tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 1), siis peab
olema märgitud ka toodetud või kogus (tabelis 3 veerus 2 real 1)

Kerge

22209 KUI ({L_VEIS921}>0), SIIS ({L_VEIS922}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud juustu tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 2), siis
peab olema märgitud ka toodetud juustu kogus (tabelis 3 veerus 2 real 2)

Kerge

22210 KUI ({L_VEIS931}>0), SIIS ({L_VEIS932}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kohupiima tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 3), siis
peab olema märgitud ka toodetud kohupiima kogus (tabelis 3 veerus 2 real 3)

Kerge

22211 KUI ({L_VEIS941}>0), SIIS ({L_VEIS942}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 4), siis
peab olema märgitud ka valmistatud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 4)

Kerge

22212 KUI ({L_VEIS951}>0), SIIS ({L_VEIS952}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 5), siis
peab olema märgitud ka valmistatud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 5)

Kerge

22213 KUI ({L_VEIS961}>0), SIIS ({L_VEIS962}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud piimatoote tootmiseks kasutatud piima kogus (tabelis 3 veerus 3 real 6), siis
peab olema märgitud ka valmistatud piimatoote kogus (tabelis 3 veerus 2 real 6)

Kerge

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20178 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse
Raske

20179 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske

20180 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14102 KUI(({L_VEIS201}>0 JA {L_VEIS402}>0) JA

((ROUND({L_VEIS402}*1000/{L_VEIS201})<=4000 VÕI
ROUND({L_VEIS402}*1000/{L_VEIS201})>=12000))),
SIIS({PMSELGITUS}!=NULL)

Veenduge palun, et piimatoodang (tabel 2 rida 2) ja piimalehmade aastakeskmine arv (tabel 1 rida 2) on
õiged, keskmine piimatoodang lehma kohta jääb enamasti 4 000 kg ja 12 000 kg vahele. Kui tõesti
piimatoodang erineb tavapärasest, siis  kirjutage selgitus reale SELGITUS.

Raske

14103 ({/L_VEIS402}>0 JA {L_VEIS201}>0) VÕI ({L_VEIS402}=0 Täitmata lahter. Kui piimalehmade aastakeskmine arv (tabel 1 rida 2) on märgitud, siis peab olema märgitud Raske
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JA {L_VEIS201}=0) ka piimatoodang naturaalkaalus (tabel 2 rida 2)
14104 ({/L_VEIS402}>0 JA {L_VEIS201}>0) VÕI ({L_VEIS402}=0

JA {L_VEIS201}=0)
Täitmata lahter. Kui piimatoodang naturaalkaalus (tabel 2 rida 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka
piimalehmade aastakeskmine arv (tabel 1 rida 2)

Raske

24229 KUI ({L_VEIS912}+
{L_VEIS922}+{L_VEIS932}+{L_VEIS942}+{L_VEIS952}+{
L_VEIS962}+{L_VEIS911}+{L_VEIS921}+{L_VEIS931}+{L
_VEIS941}+{L_VEIS951}+{L_VEIS961}>0), SIIS
({L_VEIS722}+{L_VEIS772}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud majapidamises valmistatud lehmapiimatooted (tabel 3), siis peab olema
märgitud ka piima kogus (tabel 2 rida 3 ja/või 7)

Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 2. PIIMA TOOTMINE NING KASUTAMINE ARUANDEAASTAL

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Piim
naturaalkaalus,
t (täpsusega
0,01)

{L_VEIS712}+{L_VEIS402}+{L_VEIS722}-{L_VEIS732}-{L_VEIS742}-{L_VEIS752}-{L_VEIS772}-
{L_VEIS782}-{L_VEIS792}

Kontrollsumma (Piima varu (jääk)
aasta lõpul) =
L_VEIS712+L_VEIS402+L_VEIS7
22-L_VEIS732-L_VEIS742-
L_VEIS752-L_VEIS772-
L_VEIS782-L_VEIS792

Keskmine piimatoodang
lehma kohta, t

Piim
naturaalkaalus,
t (täpsusega
0,01)

{L_VEIS402}/{L_VEIS201} Aruande esitajale mittetäidetav.
Veebis täitmisel arvutamine
toimub automaatselt.

Autosummad tabelis 3. ARUANDEAASTAL MAJAPIDAMISES VALMISTATUD PIIMATOOTED

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Toorainena
kasutatud piima
kogus, t
(täpsusega
0,01)

{L_VEIS911}+{L_VEIS921}+{L_VEIS931}+{L_VEIS941}+{L_VEIS951}+{L_VEIS961}


