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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.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. LINDUDE KVARTALI ANDMED

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 Lindude arv I
kvartali lõpul

L_LIND0
11_Q1

Igat liiki ja igas vanuses lindude arv I kvartali lõpul. Positiivne
täisarv

1 / 2 Lindude arv II
kvartali lõpul

L_LIND0
11_Q2

Igat liiki ja igas vanuses lindude arv II kvartali lõpul. Positiivne
täisarv

2021-I

1 / 3 Lindude arv III
kvartali lõpul

L_LIND0
11_Q3

Igat liiki ja igas vanuses lindude arv III kvartali lõpul. Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II

1 / 4 Lindude arv IV
kvartali lõpul

L_LIND0
11_Q4

Igat liiki ja igas vanuses lindude arv IV kvartali lõpul. Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II,
2021-III

2 / 1 Munejate kanade
keskmine arv — I
kvartal

L_LIND3
01_Q1

Munejate kanade ja sugukanade söötmispäevade arv I
kvartalis jagatuna kvartali kalendripäevade arvuga.

Positiivne
täisarv

2 / 2 Munejate kanade
keskmine arv – II
kvartal

L_LIND3
01_Q2

Munejate kanade ja sugukanade söötmispäevade arv II
kvartalis jagatuna kvartali kalendripäevade arvuga.

Positiivne
täisarv

2021-I

2 / 3 Munejate kanade
keskmine arv – III
kvartal

L_LIND3
01_Q3

Munejate kanade ja sugukanade söötmispäevade arv III
kvartalis jagatuna kvartali kalendripäevade arvuga.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II

2 / 4 Munejate kanade
keskmine arv – IV
kvartal

L_LIND3
01_Q4

Munejate kanade ja sugukanade söötmispäevade arv IV
kvartalis jagatuna kvartali kalendripäevade arvuga.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II,
2021-III

3 / 1 Kanamunatoodan
g – I kvartal

L_LIND4
01_Q1

Kanamunatoodang – I kvartalis saadud kanamunad, k.a
sugukanade ja noorlindude munad.

Positiivne
täisarv

3 / 2 Kanamunatoodan
g – II kvartal

L_LIND4
01_Q2

Kanamunatoodang – II kvartalis saadud kanamunad, k.a
sugukanade ja noorlindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I

3 / 3 Kanamunatoodan
g – III kvartal

L_LIND4
01_Q3

Kanamunatoodang – III kvartalis saadud kanamunad, k.a
sugukanade ja noorlindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II

3 / 4 Kanamunatoodan
g – IV kvartal

L_LIND4
01_Q4

Kanamunatoodang – IV kvartalis saadud kanamunad, k.a
sugukanade ja noorlindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II,
2021-III

3_1 / 5 Kanamunatoodan
g munejatelt
kanadelt

L_LIND4
02

Munejate kanade munatoodang – saadud kanamunad, k.a
sugukanade munad.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II,
2021-III

5 / 1 Põllumajanduslik
tootmine – selgitus
1

PMSELG
ITUS1

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst

5 / 2 Põllumajanduslik
tootmine – selgitus
2

PMSELG
ITUS2

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst 2021-I

5 / 3 Põllumajanduslik
tootmine – selgitus
3

PMSELG
ITUS3

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst 2021-I,
2021-II
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5 / 4 Põllumajanduslik
tootmine – selgitus
4

PMSELG
ITUS4

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst 2021-I,
2021-II,
2021-III

5 / 5 Põllumajanduslik
tootmine – selgitus

PMSELG
ITUS

Selgitus toodangu keskmise koguse etteantud piiridest
väljajäämise kohta.

Tekst 2021-I,
2021-II,
2021-III

4 / 1 Munatoodang
muudelt lindudelt,
v.a kanad – I
kvartal

L_LIND4
11_Q1

Muude lindude, v.a kanade munatoodang – I kvartalis
saadud hane-, pardi-, vuti- jm lindude munad.

Positiivne
täisarv

4 / 2 Munatoodang
muudelt lindudelt,
v.a kanad – II
kvartal

L_LIND4
11_Q2

Muude lindude, v.a kanade munatoodang – II kvartalis
saadud hane-, pardi-, vuti- jm lindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I

4 / 3 Munatoodang
muudelt lindudelt,
v.a kanad – III
kvartal

L_LIND4
11_Q3

Muude lindude, v.a kanade munatoodang – III kvartalis
saadud hane-, pardi-, vuti- jm lindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II

4 / 4 Munatoodang
muudelt lindudelt,
v.a kanad – IV
kvartal

L_LIND4
11_Q4

Muude lindude, v.a kanade munatoodang – IV kvartalis
saadud hane-, pardi-, vuti- jm lindude munad.

Positiivne
täisarv

2021-I,
2021-II,
2021-III

Tabel 2. LINDUDE ARVU MUUTUMINE ARUANDEAASTAL

Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-III ei pea tabelit täitma.

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 Lindude arv:
majapidamises
koorunud tibud

L_LIND2
11

Majapidamises elusalt koorunud tibud. Positiivne
täisarv

3 / 1 Lindude arv:
lõpnud või
hukkunud, sh
hukatud
ööpäevased
kukktibud

L_LIND5
01

Lõpnud, hukkunud igas vanuses linnud ja hukatud
ööpäevavanused kukktibud.

Positiivne
täisarv

5 / 1 Lindude arv
perioodi lõpul:
kanad ja kuked

L_LIND0
21

Kanade ja kukkede arv aasta lõpul, 31. detsembril – igas
vanuses kanad ja kuked; broilerid, munejad kanad,
noorlinnud, sugulinnud.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Lindude arv
perioodi lõpul:
kanad ja kuked –
munejad kanad

L_LIND0
31

Munejate kanade arv aasta lõpul, 31. detsembril – üle 5-
kuused munejad kanad toidumunade tootmiseks.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Lindude arv
perioodi lõpul:
haned, pardid,
kalkunid jm, v.a
kuked ja kanad

L_LIND1
11

Hanede, partide, kalkunite, vuttide ja muude lindude, v.a
kanad ja kuked, arv aasta lõpul, 31. detsembril – igas
vanuses linnud munade ja/või liha tootmiseks.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. MUNA KASUTAMINE ARUANDEAASTAL

Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-III ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

2 / 1 Munade arv –
müüdud

L_LIND7
32

Müüdud munad – tarbijatele müüdud munad. Positiivne
täisarv

4 / 1 Munade arv – L_LIND7 Söödaks kasutatud munad – loomadele söödaks kulutatud Positiivne
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kasutatud söödaks 42 munad. täisarv
5 / 1 Munade arv –

kasutatud
haudemunaks

L_LIND7
62

Majapidamises haudemunaks kasutatud munad. Positiivne
täisarv

6 / 1 Munade kadu L_LIND7
92

Kadu – arvele võetud kogusest riknenud, varastatud vms
osa.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Munade varu/jääk
perioodi lõpul

L_LIND8
02

Munade varu/jääk aasta lõpul, 31. detsembril. Positiivne
täisarv

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-IV 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

 / 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


