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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. SÕITJATEVEDU

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1753 ({TS1_011}=0 JA {TS1_021}=0 JA {TS1_031}=0 JA

{TSRT1_041}=0 JA {TSRT1_051}=0 JA {TSRT1_061}=0
JA {TSRT1_071}=0) VÕI ({TS1_011}>0 JA {TS1_021}>0
JA {TS1_031}>0 JA {TSRT1_041}>0 JA {TSRT1_051}>0
JA {TSRT1_061}>0 JA {TSRT1_071}>0)

Täitmata lahter. Kui sõitjate arv (veerg 1 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru 1 read 2, 3, 4, 5, 6
ja 7.

Raske

21607 {TSRT1_051}>={TSRT1_041} Vastuolulised andmed: Reisivagunite läbisõit, tuhat vagun-km (rida 5) ei saa olla väiksem kui reisirongide
läbisõit tuhat rong-km (rida 4)

Raske

21608 {TSRT1_071}>={TSRT1_061} Vastuolulised andmed: Vagunite arv (rida 7) ei saa olla väiksem kui rongide arv (rida 6) Raske
21611 ({TS1_012}>0 JA {TS1_022}>0) VÕI ({TS1_012}=0 JA

{TS1_022}=0)
Täitmata lahter. Kui sõitjate arv (veerg 2 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka sõitjakäive (veerg 2 rida
2)

Raske

21612 ({TSRT11_023}>0 JA {TSRT11_024}>0) VÕI
({TSRT11_023}=0 JA {TSRT11_024}=0)

Täitmata lahter. Kui sõitjate arv rahvusvahelisel veol Venemaa-Eesti (veerg 5 rida 1) on märgitud, siis tuleb
märkida ka sõitjakäive rahvusvahelisel veol Venemaa-Eesti (veerg 5 rida 2)

Raske

21647 ({TSRT11_013}>0 JA {TSRT11_014}>0) VÕI
({TSRT11_013}=0 JA {TSRT11_014}=0)

Täitmata lahter. Kui sõitjate arv rahvusvahelisel veol Eesti-Venemaa (veerg 4 rida 1) on märgitud, siis tuleb
märkida ka sõitjakäive rahvusvahelisel veol Eesti-Venemaa (veerg 4 rida 2)

Raske

28127 ({TS1_012}+{TSRT11_013}+{TSRT11_023}+{TS2_012}+{
TS2_013}+{TS2_014}+{TS2_015})!=0

Palun kontrollige andmeid. Veetud sõitjate arv ja/või veetud kauba kogus peab olema suurem kui 0. Palun
veenduge, kas sisestatud väärtused on õiged. Kui vedusid ei toimunud, siis lisage perioodi kommentaar.

Kerge

Kontrollid tabelis 2.1. KAUBAVEDU KAUBAGRUPI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1810 KUI({TSRT21_6}>0), SIIS ({TSRT21_1}>0) Täitmata lahter. Kui kaubagrupi veosekäive (tabel 2.1 veerg 6) on märgitud, siis tuleb märkida ka veosed

kokku (tabel 2.1 veerg A)
Raske

1813 ({TSRT21_1}=0 JA {TSRT21_6}=0) VÕI ({TSRT21_1}>0
JA {TSRT21_6}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed kokku (tabel 2.1 veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veosekäive
(tabel 2.1 veerg 6)

Raske

Kontrollid tabelis 2. KAUBAVEDU

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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1740 {TS2_011}>={TSRT2_111} Vastuolulised andmed: Veosed (rida1) ei saa olla väiksem kui ohtlikud veosed (rida 11) Raske
1741 {TS2_021}>={TSRT2_211} Vastuolulised andmed: Veosekäive (rida 2) ei saa olla väiksem kui ohtlike veoste veosekäive (rida 21) Raske
1742 {TS2_012}>={TSRT2_112} Vastuolulised andmed: Veetud veosed riigisisesel veol (rida1) ei saa olla väiksem kui ohtlikud veetud

veosed riigisisesel veol (rida 11)
Raske

1743 {TS2_013}>={TSRT2_113} Vastuolulised andmed: Veetud veosed välismaale (rida 1) ei saa olla väiksem kui ohtlikud veetud veosed
välismaale (rida 11)

Raske

1744 {TS2_014}>={TSRT2_114} Vastuolulised andmed: Veetud veosed välismaalt (rida1) ei saa olla väiksem kui ohtlikud veetud veosed
välismaalt (rida 11)

Raske

1745 {TS2_015}>={TSRT2_115} Vastuolulised andmed: Veetud veosed transiitkaup (rida 1) ei saa olla väiksem kui ohtlikud veetud veosed
transiitkaup (rida 11)

Raske

1746 {TS2_022}>={TSRT2_212} Vastuolulised andmed: Veosekäive riigisisesel veol (rida2) ei saa olla väiksem kui ohtlike veoste veosekäive
riigisisesel veol (rida 21)

Raske

1747 {TS2_023}>={TSRT2_213} Vastuolulised andmed. Veosekäive välismaale (rida 2) ei saa olla väiksem kui ohtlike veoste veosekäive
välismaale (rida 21)

Raske

1748 {TS2_024}>={TSRT2_214} Vastuolulised andmed: Veosekäive välismaalt (rida 2) ei saa olla väiksem kui ohtlike veoste veosekäive
välismaalt (rida 21)

Raske

1749 {TS2_025}>={TSRT2_215} Vastuolulised andmed: Veosekäive transiitkaup (rida 2) ei saa olla väiksem kui ohtlike veoste veosekäive
transiitkaup (rida 21)

Raske

1758 ({TS2_011}=0 JA {TS2_021}=0 JA {TS2_031}=0 JA
{TSRT2_041}=0 JA {TSRT2_051}=0 JA {TSRT2_061}=0
JA {TSRT2_071}=0) VÕI ({TS2_011}>0 JA {TS2_021}>0
JA {TS2_031}>0 JA {TSRT2_041}>0 JA {TSRT2_051}>0
JA {TSRT2_061}>0 JA {TSRT2_071}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed (veerg 1 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru 1 read 2, 3, 4,
5, 6 ja 7.

Raske

1759 ({TS2_012}=0 JA {TS2_022}=0) VÕI ({TS2_012}>0 JA
{TS2_022}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed riigisisesel veol (veerg 2 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru
2 rida 2

Raske

1760 ({TS2_013}=0 JA {TS2_023}=0) VÕI ({TS2_013}>0 JA
{TS2_023}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed välismaale (veerg 3 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru 3
rida 2

Raske

1761 ({TS2_014}=0 JA {TS2_024}=0) VÕI ({TS2_014}>0 JA
{TS2_024}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed välismaalt (veerg 4 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru 4 rida
2

Raske

1762 ({TS2_015}=0 JA {TS2_025}=0) VÕI ({TS2_015}>0 JA
{TS2_025}>0)

Täitmata lahter. Kui veetud veosed transiitkaup (veerg 5 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka veeru 5
rida 2

Raske

1820 ({TSRT2_111}=0 JA {TSRT2_211}=0) VÕI
({TSRT2_111}>0 JA {TSRT2_211}>0)

Täitmata lahter. Kui ohtlikud veetud veosed kokku (veerg 1 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka ohtlike
veoste veosekäive (veerg 1 rida 21)

Raske

1821 ({TSRT2_112}=0 JA {TSRT2_212}=0) VÕI
({TSRT2_112}>0 JA {TSRT2_212}>0)

Täitmata lahter. Kui ohtlikud veetud veosed riigisisesel veol (veerg 2 rida 11) on märgitud, siis tuleb märkida
ka ohtlike veoste veosekäive riigisisesel veol (veerg 2 rida 21)

Raske

1874 ({TSRT2_113}=0 JA {TSRT2_213}=0) VÕI
({TSRT2_113}>0 JA {TSRT2_213}>0)

Täitmata lahter. Kui ohtlikud veetud veosed välismaale (veerg 3 rida 11) on märgitud, siis tuleb märkida ka
ohtlike veoste veosekäive välismaale (veerg 3 rida 21)

Raske

1994 ({TSRT2_114}=0 JA {TSRT2_214}=0) VÕI
({TSRT2_114}>0 JA {TSRT2_214}>0)

Täitmata lahter. Kui ohtlikud veetud veosed välismaalt (veerg 4 rida 11) on märgitud, siis tuleb märkida ka
ohtlike veoste veosekäive välismaalt (veerg 4 rida 21)

Raske

1995 ({TSRT2_115}=0 JA {TSRT2_215}=0) VÕI
({TSRT2_115}>0 JA {TSRT2_215}>0)

Täitmata lahter. Kui ohtlikud veetud veosed transiitkaup (veerg 5 rida 11) on märgitud, siis tuleb märkida ka
ohtlike veoste veosekäive transiitkaup (veerg 5 rida 21)

Raske

21609 {TSRT2_071}>={TSRT2_061} Vastuolulised andmed: Vagunite arv (rida 7) ei saa olla väiksem kui rongide arv (rida 6) Raske
21610 {TSRT2_051}>={TSRT2_041} Vastuolulised andmed. Kaubavagunite läbisõit, tuhat vagun-km (rida 5) ei saa olla väiksem kui kaubarongide

läbisõit, tuhat rong-km (rida 4)
Raske

Kontrollid tabelis 2.2. RAHVUSVAHELISED JA TRANSIITVEOD PEALE- JA MAHALAADIMISE RIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1814 ({TSRT22_1}=0 JA {TSRT22_3}=0) VÕI ({TSRT22_1}>0 Täitmata lahter. Kui välja-ja sisseveetud kauba kogus (tabel 2.2 veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka Raske
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JA {TSRT22_3}>0) välja-ja sisseveetud kauba veosekäive (tabel 2.2 veerg 3)
1815 ({TSRT22_2}=0 JA {TSRT22_4}=0) VÕI ({TSRT22_2}>0

JA {TSRT22_4}>0)
Täitmata lahter. Kui transiitkauba kogus (tabel 2.2 veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka transiitkauba
veosekäive (tabel 2.2 veerg 4)

Raske

Kontrollid tabelis 2.3. KONTEINERITE VEDU

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1812 ({TSRT23_012}=0 JA {TSRT23_022}=0 JA

{TSRT23_032}=0 JA {TSRT23_042}=0) VÕI
({TSRT23_012}>0 JA {TSRT23_022}>0 JA
{TSRT23_032}>0 JA {TSRT23_042}>0)

Täitmata lahter. Kui konteinerites veetud kauba kogus riigisisesel veol (veerg 1 rida 2) on märgitud, siis tuleb
märkida ka konteinerite veosekäive riigisisesel veol (veerg 2 rida 2), täiskonteinerite arv riigisisesel veol
(veerg 2 rida 3), täiskonteinerite TEU arv riigisisesel veol (veerg 2 rida 4)

Raske

1816 ({TSRT23_013}=0 JA {TSRT23_023}=0 JA
{TSRT23_033}=0 JA {TSRT23_043}=0) VÕI
({TSRT23_013}>0 JA {TSRT23_023}>0 JA
{TSRT23_033}>0 JA {TSRT23_043}>0)

Täitmata lahter. Kui konteinerites veetud kauba kogus välismaale (veerg 3 rida 1) on märgitud, siis tuleb
märkida ka konteinerite veosekäive välismaale (veerg 3 rida 2), täiskonteinerite arv välismaale (veerg 3 rida
3) ja täiskonteinerite TEU arv välismaale (veerg 3 rida 4)

Raske

1817 ({TSRT23_014}=0 JA {TSRT23_024}=0 JA
{TSRT23_034}=0 JA {TSRT23_044}=0) VÕI
({TSRT23_014}>0 JA {TSRT23_024}>0 JA
{TSRT23_034}>0 JA {TSRT23_044}>0)

Täitmata lahter. Kui konteinerites veetud kauba kogus välismaalt (veerg 4 rida 1) on märgitud, siis tuleb
märkida ka konteinerite veosekäive välismaalt (veerg 4 rida 2), täiskonteinerite arv välismaalt (veerg 4 rida
3) ja täiskonteinerite TEU arv välismaalt (veerg 4 rida 4)

Raske

1818 ({TSRT23_015}=0 JA {TSRT23_025}=0 JA
{TSRT23_035}=0 JA {TSRT23_045}=0) VÕI
({TSRT23_015}>0 JA {TSRT23_025}>0 JA
{TSRT23_035}>0 JA {TSRT23_045}>0)

Täitmata lahter. Kui konteinerites veetud kauba kogus - transiitkaup sisse (veerg 5 rida 1) on märgitud, siis
tuleb märkida ka täidetud konteinerite veosekäive - transiitkaup sisse (veerg 5 rida 2), täiskonteinerite arv
transiitkaup sisse (veerg 5 rida 3) ja täiskonteinerite TEU arv transiitkaup sisse (veerg 5 rida 4)

Raske

1819 ({TSRT23_016}=0 JA {TSRT23_026}=0 JA
{TSRT23_036}=0 JA {TSRT23_046}=0) VÕI
({TSRT23_016}>0 JA {TSRT23_026}>0 JA
{TSRT23_036}>0 JA {TSRT23_046}>0)

Täitmata lahter. Kui konteinerites veetud kauba kogus - transiitkaup välja (veerg 6 rida 1) on märgitud, siis
tuleb märkida ka konteinerite veosekäive - transiitkaup välja (veerg 6 rida 2), täiskonteinerite arv transiitkaup
välja (veerg 6 rida 3) ja täiskonteinerite TEU arv transiitkaup välja (veerg 6 rida 4)

Raske

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20302 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20303 {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

20304 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21648 KUI ({TS2_012}+{TS2_013}+{TS2_014}+{TS2_015}>0),

SIIS (TABEL(22110322))
Täitmata lahter. Kui veetud veosed kokku (tabel 2 veerg 1 rida 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabel 2.1 Raske

21649 KUI
({TS2_013}+{TS2_014}+{TS2_015}>0),SIIS(TABEL(22110
319))

Täitmata lahter. Kui tabelis 2 "Kaubavedu" on märgitud veosed välismaale, siis tuleb märkida ka tabel 2.2.
"Rahvusvahelised ja transiitveod peale- ja mahalaadimise riigi järgi"

Raske

AUTOSUMMAD
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Autosummad tabelis 1. SÕITJATEVEDU

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Sõitjate arv, tuhat sõitjat Kokku {TS1_012}+{TS1_013} Veerg 1 (Kokku) peab olema

veergude 2 (riigisisesel veol) ja 3
(rahvusvahelisel veol) summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Sõitjate arv, tuhat sõitjat sh
rahvusvahelisel
veol

{TSRT11_013}+{TSRT11_023} Veergude 4 ja 5 summa

Sõitjakäive, tuhat sõitja-km Kokku {TS1_022}+{TS1_023} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2 (riigisisesel veol) ja 3
(rahvusvahelisel veol) summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Sõitjakäive, tuhat sõitja-km sh
rahvusvahelisel
veol

{TSRT11_014}+{TSRT11_024}

Reisi keskmine pikkus, km Kokku ({TS1_022}+{TS1_023})/({TS1_012}+{TS1_013}) Rida 03 (Reisi keskmine pikkus)
on võrdne ridade 02 (Sõitjakäive)
ja 01 (Sõitjate arv) jagatisega.
Veebis täitmisel arvutatakse
jagatis automaatselt.

Reisi keskmine pikkus, km sh riigisisesel
veol

{TS1_022}/{TS1_012} Rida 03 (Reisi keskmine pikkus)
on võrdne ridade 02 (Sõitjakäive)
ja 01 (Sõitjate arv) jagatisega.
Veebis täitmisel arvutatakse
jagatis automaatselt.

Reisi keskmine pikkus, km sh
rahvusvahelisel
veol

{TS1_023}/{TS1_013} Rida 03 (Reisi keskmine pikkus)
on võrdne ridade 02 (Sõitjakäive)
ja 01 (Sõitjate arv) jagatisega.
Veebis täitmisel arvutatakse
jagatis automaatselt.

Autosummad tabelis 2.1. KAUBAVEDU KAUBAGRUPI JÄRGI

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
2.1. Kaubavedu kaubagrupi
järgi

Veosed kokku,
tuhat tonni

{TSRT21_2}+{TSRT21_3}+{TSRT21_4}+{TSRT21_5} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4 ja 5 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Autosummad tabelis 2. KAUBAVEDU

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Veosed,  tuhat tonni Kokku {TS2_012}+{TS2_013}+{TS2_014}+{TS2_015} Veerg 1 (Kokku) peab olema

veergude 2, 3, 4 ja 5 summa.
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Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

..ohtlikud veosed, tuhat tonni Kokku {TSRT2_112}+{TSRT2_113}+{TSRT2_114}+{TSRT2_115} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4 ja 5 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Veosed kuvatakse tabelist
2.1

Kokku {$TSRT21_1}

Veosed kuvatakse tabelist
2.1

sh riigisisesel
veol

{$TSRT21_2}

Veosed kuvatakse tabelist
2.1

sh välismaale {$TSRT21_3}

Veosed kuvatakse tabelist
2.1

sh välismaalt {$TSRT21_4}

Veosed kuvatakse tabelist
2.1

sh transiitkauba
vedu

{$TSRT21_5}

Veosekäive, tuhat tonn-km Kokku {TS2_022}+{TS2_023}+{TS2_024}+{TS2_025} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4 ja 5 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

..ohtlike veoste veosekäive,
tuhat tonn-km

Kokku {TSRT2_212}+{TSRT2_213}+{TSRT2_214}+{TSRT2_215} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4 ja 5 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Veosekäive kuvatakse
tabelist 2.1

Kokku {$TSRT21_6}

Keskmine veokaugus, km Kokku {TS2_021}/{TS2_011} Rida 03 (Keskmine veokaugus)
on võrdne ridade 02 (Veosekäive)
ja 01 (Veosed) jagatisega. Veebis
täitmisel arvutatakse jagatis
automaatselt.

Keskmine veokaugus, km sh riigisisesel
veol

{TS2_022}/{TS2_012} Rida 03 (Keskmine veokaugus)
on võrdne ridade 02 (Veosekäive)
ja 01 (Veosed) jagatisega. Veebis
täitmisel arvutatakse jagatis
automaatselt.

Keskmine veokaugus, km sh välismaale {TS2_023}/{TS2_013} Rida 03 (Keskmine veokaugus)
on võrdne ridade 02 (Veosekäive)
ja 01 (Veosed) jagatisega. Veebis
täitmisel arvutatakse jagatis
automaatselt.

Keskmine veokaugus, km sh välismaalt {TS2_024}/{TS2_014}
Keskmine veokaugus, km sh transiitkauba

vedu
{TS2_025}/{TS2_015} Rida 03 (Keskmine veokaugus)

on võrdne ridade 02 (Veosekäive)
ja 01 (Veosed) jagatisega. Veebis
täitmisel arvutatakse jagatis
automaatselt.

Autosummad tabelis 2.3. KONTEINERITE VEDU
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Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Konteinerites veetud kaubad,
tuhat tonni

Kokku {TSRT23_012}+{TSRT23_013}+{TSRT23_014}+{TSRT23_015}+{TSRT23_016} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4, 5, 6 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite veosekäive,
tuhat tonn-km

Kokku {TSRT23_022}+{TSRT23_023}+{TSRT23_024}+{TSRT23_025}+{TSRT23_026} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4, 5, 6 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Täiskonteinerite arv Kokku {TSRT23_032}+{TSRT23_033}+{TSRT23_034}+{TSRT23_035}+{TSRT23_036} Veerg (Kokku) võrdub veergude
2, 3, 4, 5 ja 6 summaga. Veebis
täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Täiskonteinerite TEU arv Kokku {TSRT23_042}+{TSRT23_043}+{TSRT23_044}+{TSRT23_045}+{TSRT23_046} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4, 5, 6 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Tühjade konteinerite arv Kokku {TSRT23_052}+{TSRT23_053}+{TSRT23_054}+{TSRT23_055}+{TSRT23_056} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4, 5, 6 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Tühjade konteinerite TEU
arv

Kokku {TSRT23_062}+{TSRT23_063}+{TSRT23_064}+{TSRT23_065}+{TSRT23_066} Veerg 1 (Kokku) peab olema
veergude 2, 3, 4, 5, 6 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv Kokku {TSRT23_032}+{TSRT23_033}+{TSRT23_034}+{TSRT23_035}+{TSRT23_036}+{TSRT23_052}+{TSRT23_
053}+{TSRT23_054}+{TSRT23_055}+{TSRT23_056}

Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv sh riigisisesel
veol

{TSRT23_032}+{TSRT23_052} Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv sh välismaale {TSRT23_033}+{TSRT23_053} Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv sh välismaalt {TSRT23_034}+{TSRT23_054} Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv sh transiitkaup
sisse

{TSRT23_035}+{TSRT23_055} Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite arv sh transiitkaup
välja

{TSRT23_036}+{TSRT23_056} Konteinerite vedu raudteel peab
olema ridade 03 ja 05 summa.
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt.

Konteinerite TEU arv Kokku {TSRT23_042}+{TSRT23_043}+{TSRT23_044}+{TSRT23_045}+{TSRT23_046}+{TSRT23_062}+{TSRT23_
063}+{TSRT23_064}+{TSRT23_065}+{TSRT23_066}

Rida 08 peab olema ridade 04 ja
06 summa. Veebis täitmisel
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summeeritakse automaatselt.
Konteinerite TEU arv sh riigisisesel

veol
{TSRT23_042}+{TSRT23_062} Rida 08 peab olema ridade 04 ja

06 summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

Konteinerite TEU arv sh välismaale {TSRT23_043}+{TSRT23_063} Rida 08 peab olema ridade 04 ja
06 summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

Konteinerite TEU arv sh välismaalt {TSRT23_044}+{TSRT23_064} Rida 08 peab olema ridade 04 ja
06 summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

Konteinerite TEU arv sh transiitkaup
sisse

{TSRT23_045}+{TSRT23_065} Rida 08 peab olema ridade 04 ja
06 summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.

Konteinerite TEU arv sh transiitkaup
välja

{TSRT23_046}+{TSRT23_066} Rida 08 peab olema ridade 04 ja
06 summa. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt.


