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Statistikatöö: 21206

Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine

Piima kokkuostuhinnas peab kajastuma kogu kokkuostuhind, sh lepingujärgsed juurde- või mahaarvestused. Kui osa
juurde- või mahaarvestustest tehakse eelmiste kuude eest tagantjärele, siis varasemate kuude andmeid ei parandata, vaid
ka lisanduvad juurde- või mahaarvestused kajastatakse tegelikus väljamaksmise kuus.
Küsimustiku read „Kokkuostetud lehmapiim ja koor“ ja „Piimarasv kokkuostetud piimas ja koores“ on eeltäidetud PRIA
andmete alusel kuu 17. kuupäeval. Palume kontrollida eeltäidetud väljad ja vajaduse korral andmeid täpsustada.  Andmete
esitamise tähtaeg on muutunud ja see on nüüd 18. kuupäeval. Muudatus on tingitud määrusest (EL) 2017/1185 tuleneva
maaeluministeeriumi vajadusega.

Küsimustiku kood: 12692022 Esitatakse: 18. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Periood: Perioodilisus:  Kord kuus
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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Majandusüksus
Registrikood: E-post:
Majandusüksuse nimi: Telefon:

Postiaadress
Maakond: Tänav:
Linn/Vald: Maja:
Küla/Alev/Linnaosa: Korter:
Väikekoht: Sihtnumber:

Tegevusala valimis

Täitja
Isikukood: E-post:
Ees ja perekonnanimi: Telefon:

Täitmise kuupäev: Allkiri:

0. Info andmeesitajale

Hea andmeesitaja!
Käesoleval kuul on küsimustiku lõppu lisatud küsimused tagasiside saamiseks.
Ootame Teie ettepanekuid ja kommentaare, et tulevikus küsimustiku kasutajasõbralikkust suurendada.
Vastamiseks kulub ca 2 min. Täname!

1. PIIMA KOKKUOST OTSE EESTI PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELT (maksumus kokkuostuhinnas ilma käibemaksu ja
transpordikuludeta eurodes).

Kogus, t
(täpsusega
vähemalt 0,1)

Maksumus, eurot

1 2 3 4
Kokkuostetud lehmapiim ja koor 1 veergude 2 ja 1

jagatis
100 - 600 €/t

Piimarasv kokkuostetud piimas ja
koores

2

Piimavalk kokkuostetud piimas ja
koores

3

Kokkuostetud eliitsordi piim 4
Kokkuostetud kõrgema sordi piim 5
Kokkuostetud esimese sordi piim 6
Keskmine rasvasisaldus, % 7
Keskmine valgusisaldus, % 8
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2. PIIMATOODETE TOOTMINE

Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse vahetooteid, mida kasutatakse Eesti piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete
valmistamiseks.

Piimatoote kogus, t (täpsusega vähemalt
0,1)
1

Joogipiim 1
Koor 2
Hapendatud piim (jogurt, joogijogurt ja muud) 3
Koorepulber 4
Täispiimapulber 5
Madala rasvasisaldusega piimapulber 6
Lõssipulber 7
Või ja muud piimarasvatooted kokku, väljendatuna 82%-se või
ekvivalendina

8

..või, rasvasisaldus 80-90% 9

..vähendatud rasvasisaldusega või, rasvasisaldus alla 80% 10
Ainult lehmapiimast valmistatud juust 11
..värske juust (kodujuust, kohupiim) 12

3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Täitmiseks
kulunud aeg

Tundi
Minutit
Näiteks: kui  küsimustiku täitmiseks kulus 1,5 tundi ehk 90 minutit, siis
märkige tundide reale 1 ja minutite reale 30.

Tagasiside küsimustikule

Hea andmeesitaja!
Siinkohal palume Teie vahetut tagasisidet.
Palume anda oma hinnang alltoodud väidetele 5 palli skaalal, kus 1 märgib madalaimat ja 5 kõrgeimat hinnangut.
NB! Küsimused käivad käesoleva küsimustiku kohta.
Tagasiside andmine on vabatahtlik. Täname!

Y1. Hinnang 5 palli skaalal

Hinnang 5 palli
skaalal: 1 (ei nõustu
üldse) – 5 (nõustun
täielikult)

Küsimuste sõnastused olid arusaadavad. 1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
6 - Ei oska öelda

Küsimuste veateadete ehk kontrollide sõnastused olid arusaadavad ja
nendest oli vigade leidmisel ja parandamisel abi.

1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
6 - Ei oska öelda

Küsimustiku selgitavad (hiirega peale liikudes avanevad) tekstid olid
arusaadavad ja nendest oli täitmisel abi.

1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
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6 - Ei oska öelda
Eeltäidetud väljad (lahtrid, kus andmed olid juba eelnevalt olemas)
muutsid küsimustiku täitmise lihtsamaks ja kiiremaks.

1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
6 - Ei oska öelda

eStati keskkond oli selle küsimustiku täitmiseks kasutajasõbralik (nt
kõik tabelid mahtusid tervikuna ekraanile).

1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
6 - Ei oska öelda

Y2. Üldhinnang küsimustikule

Vastus
Palun andke üldhinnang küsimustiku täitmise kohta. 10 - Väga lihtne

20 - Lihtne
30 - Keskmine
(polnud lihtne ega
keeruline)
40 - Keeruline
50 - Väga keeruline

Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)

ÜLDKOMMENTAAR


