
Kontaktisik: Klienditugi / Telefon: 6259 100 / E-post: klienditugi@stat.ee / Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Statistikatöö: 21203

Kontrollid ja autosummad küsimustikus: Loomakasvatus. Kitsepiim ja kitsepiimatooted

Küsimustiku kood: 14612020                    Esitatakse: 25.01.2020, andmed 2019.a. kohta
Perioodilisus:  Kord aastas

lk 1/3

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. KITSED JA KITSEPIIM

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24271 KUI({L_KITS011}>0), SIIS ({L_KITS401}>0 VÕI

{L_KITS999}!=NULL)
Täitmata lahter. Kui kitsede arv aasta lõpul (tabel 1 rida 1) on märgitud, siis peab olema märgitud saadud
kitsepiima kogus (tabel 1 rida 2) või kommentaar kitsepiima puudumise kohta (tabel 1 rida 3).

Kerge

28255 KUI({L_KITS011}>0 JA {L_KITS401}>0), SIIS
({L_KITS401}/{L_KITS011}*1000<=1)

Piimatoodang kitse kohta aastas peaks üldjuhul jääma alla 1 tonni. Kerge

28276 {L_KITS951}>={L_KITS952} Märkisite toorainena kasutatud kitsepiima kogust vähem kui sellest toodetud kitsepiima toote kogust.
Veenduge palun, et saadud kitsepiimast valmistatud toote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 3) ja kitsepiimatoote
valmistamiseks toorainena kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 3) on õiged.

Kerge

28277 {L_KITS941}>={L_KITS942} Märkisite toorainena kasutatud kitsepiima kogust vähem kui sellest toodetud kitsepiima toote kogust.
Veenduge palun, et saadud kitsepiimast valmistatud toote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 2) ja kitsepiimatoote
valmistamiseks toorainena kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 2) on õiged.

Kerge

28278 {L_KITS921}>={L_KITS922} Märkisite toorainena kasutatud kitsepiima kogust vähem kui sellest toodetud kitsepiimajuustu kogust.
Veenduge palun, et saadud kitsepiimajuustu kogus (tabel 2 veerg 2 rida 1) ja kitsepiimajuustu
valmistamiseks toorainena kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 1) on õiged.

Kerge

Kontrollid tabelis 2. ARUANDEAASTAL MAJAPIDAMISES VALMISTATUD KITSEPIIMATOOTED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24268 KUI({L_KITS942}>0 VÕI

{L_KITS941}>0),SIIS({L_KITSTOODE1}!=NULL)
Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 2) ja / või toorainena
kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 2), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote
nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 2).

Raske

24269 KUI({L_KITS952}>0 VÕI {L_KITS951}>0),
SIIS({L_KITSTOODE2}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 3) ja / või toorainena
kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 3), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote
nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 3).

Raske

24270 KUI({L_KITS962}>0 VÕI {L_KITS961}>0),
SIIS({L_KITSTOODE3}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 4) ja / või toorainena
kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 4), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote
nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 4).

Raske

24273 KUI({L_KITSTOODE1}!=NULL), SIIS ({L_KITS942}>0 JA
{L_KITS941}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 2), siis peavad
olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 2) ja toorainena kasutatud
kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 2).

Raske
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24274 KUI({L_KITSTOODE2}!=NULL), SIIS ({L_KITS952}>0 JA
{L_KITS951}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 3), siis peavad
olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 3) ja toorainena kasutatud
kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 3).

Raske

24275 KUI({L_KITSTOODE3}!=NULL), SIIS ({L_KITS962}>0 JA
{L_KITS961}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote nimetus (tabel 2 veerg 1 rida 4), siis peavad
olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 4) ja toorainena kastuatud
kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 4).

Raske

24276 KUI ({L_KITS921}>0), SIIS ({L_KITS922}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kitsepiimajuustu tootmiseks kasutatud piima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 1),
siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimajuustu kogus (tabel 2 veerg 2 rida 1).

Raske

24277 KUI ({L_KITS941}>0), SIIS ({L_KITS942}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3
rida 2), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 2).

Raske

24278 KUI ({L_KITS951}>0), SIIS ({L_KITS952}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3
rida 3), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 3).

Raske

24279 KUI ({L_KITS961}>0), SIIS ({L_KITS962}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3
rida 4), siis peab olema märgitud ka valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 4).

Raske

24280 KUI ({L_KITS922}>0), SIIS ({L_KITS921}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud kitsepiimajusutu kogus (tabel 2 veerg 2 rida 1), siis peab olema märgitud ka
kitsepiimajuustu tootmiseks kasutatud piima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 1).

Raske

24281 KUI ({L_KITS942}>0), SIIS ({L_KITS941}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 2), siis peab olema
märgitud ka selle kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 2).

Raske

24282 KUI ({L_KITS952}>0), SIIS ({L_KITS951}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 3), siis peab olema
märgitud ka selle kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 3).

Raske

24283 KUI ({L_KITS962}>0), SIIS ({L_KITS961}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud valmistatud kitsepiimatoote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 4), siis peab olema
märgitud ka selle kitsepiimatoote valmistamiseks kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 4).

Raske

24284 KUI({L_KITS921}+{L_KITS941}+{L_KITS951}+{L_KITS96
1}>0),
SIIS({L_KITS401}>={L_KITS921}+{L_KITS941}+{L_KITS9
51}+{L_KITS961})

Märkisite kitsepiima kasutamist rohkem kui kitsepiima toodang kokku. Veenduge palun, et saadud kitsepiima
(tabel 1 rida 2) ja kitsepiimatoodete valmistamisel toorainena kasutatud kitsepiima kogused (tabel 2 veerg 3
read 1 kuni 4) on õiged.

Kerge

24285 KUI(({L_KITS922}+{L_KITS942}+{L_KITS952}+{L_KITS96
2})>0), SIIS
(({L_KITS921}+{L_KITS941}+{L_KITS951}+{L_KITS961})>
0)

Vastuolulised andmed. Kui on valmistatud kitsepiimatooteid (tabel 2 veerg 2), siis peab olema märgitud ka
toorainena kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3).

Raske

28275 {L_KITS961}>={L_KITS962} Märkisite toorainena kasutatud kitsepiima kogust vähem kui sellest toodetud kitsepiima toote kogust.
Veenduge palun, et saadud kitsepiimast valmistatud toote kogus (tabel 2 veerg 2 rida 4) ja kitsepiimatoote
valmistamiseks toorainena kasutatud kitsepiima kogus (tabel 2 veerg 3 rida 4) on õiged.

Kerge

Kontrollid tabelis 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24286 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

24287 {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

24288 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24272 KUI(({L_KITS922}+{L_KITS942}+{L_KITS952}+{L_KITS96

2})>0), SIIS ({L_KITS401}>0)
Vastuolulised andmed. Kui on valmistatud kitsepiimatooteid (tabel 2 veerg 2), siis peab olema täidetud ka
saadud kitsepiima kogus (tabel 1 rida 2).

Raske
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AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. KITSED JA KITSEPIIM

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Näitaja {L_KITS401}/{L_KITS011}

Autosummad tabelis 2. ARUANDEAASTAL MAJAPIDAMISES VALMISTATUD KITSEPIIMATOOTED

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
. Toorainena

kasutatud
kitsepiima
kogus, t
(täpsusega
0,001)

{L_KITS921}+{L_KITS941}+{L_KITS951}+{L_KITS961}


