
 
Aruande esitaja andmed

Registrikood: Täitja nimi:

Ettevõtte nimi: Täitja telefon:

Täitja e-post:

Telefonid: Täitmise kpv:

Mobiilid: Ettevõtte juhi nimi:

E-post: Ettevõtte juhi tel:

Veebileht: Allkiri:

Postiaadress

Põhitegevusala

Valimi kood: Majapidamise nimi:

Majapidamise asukoht:

Statistikaameti kontakt

Kontaktisik: Klienditugi
Telefon: 625 9100
E-post: klienditugi@stat.ee
Faks: 625 9141, 662 1531
Postiaadress: Endla 15,Tallinn,15174

1. Majapidamise üldandmed
_

_

Kui Teie majapidamise andmed on 2010. aastal esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA), on need
küsimustikus võrdluseks toodud. Kui PRIA andmed ei lange täpselt kokku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr
1166/2008 nõutavate statistiliste andmetega, on erinevust selgitatud. Alati, kui tegelikud andmed erinevad PRIA andmetest
(juurderentimiste vm tõttu), tuleb põllumajandusloenduse ankeeti märkida tegelikud andmed.

X1 X

See kehtib kõikide pindade ja loomade kohta. Mõnel juhul palutakse parandusele ka selgitust. X2 X

Vastus

1

PRIA kliendi identifikaator AT1_1

Mahepõllumajanduse registri kliendi identifikaator AT1_2
Kas Teie majapidamine tegutseb praegu? A1 1) Jah 

2) Ei 

Kui Teie majapidamine ei tegutse enam, kuid Teie maad
ja/või loomad on registreeritud PRIAs ja/või
mahepõllumajanduse registris, siis märkige, kelle kasutusse
Teie maad ja/või loomad on antud

A2

Kui Teie majapidamine ei tegutse enam, kuid Te olete
kantud äriregistrisse, siis milline on Teie põhiline
tegevusala?

A3

Majapidamise
põhiline
tegevuskoht
(küla, vald, maakond)

A7

Majapidamise põhilise tegevuskoha katastriüksuse tunnus G3
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2. Maavaldus
Pind, ha, kaks kohta pärast koma / Täiendav informatsioon

1

Maavaldus kokku B1

..kasutatav põllumajandusmaa 2010. a PRIA andmetel B2T

..kasutatav põllumajandusmaa B2

..kasutatava põllumajandusmaa pinna (rida B2) vähenemise selgitus
(kui rida B2 on väiksem kui rida B2T)

B2_1

….omand B3_1

….rendimaa B3_2

….muu valdus B3_3

Andmeesitajast erineva(te) taotleja(te) nimi või nimed, kui
kasutatavale põllumajandusmaale on 2010. aastal taotletud
pindalapõhiseid toetusi, kuid mitte andmeesitaja nimel

B5

Andmeesitajast erineva(te) taotleja(te) nimi/nimed, kui majapidamisse
on viimase kolme aasta jooksul taotletud maaelu arengu toetusi, kuid
mitte andmeesitaja nimel

B5B

..metsamaa B6

….lühikese (kuni 20aastase) raieringiga mets B7

..kasutamata põllumajandusmaa B8

..muu maa B9

..muu maa puudumise selgitus (täidetakse ainult juhul, kui muu maa
pind on null, kuid kasvatatakse seeni ja/või peetakse loomi)

B9_1

3. Kasutatav põllumajandusmaa
Pind, ha, kaks kohta pärast koma

1

Koduaed oma tarbeks B10

Püsirohumaa 2010. a PRIA andmetel B11T

Püsirohumaa B11

..tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud maa, mille eest saadakse pindalapõhiseid toetusi B12

..looduslik rohumaa ja üle 10aastane pikaajaline rohumaa B13

Püsikultuurid (puukoolid, viljapuud ja marjakultuurid) PRIA 2010. a andmetel B14T

Puukool B14

Viljapuud B15

Marjakultuurid B16

Põllumaa B17T
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4. Põllumaa
Pind, ha, kaks
kohta pärast koma

1

Põllumaa pind, mis on märgitud tabelis 3 real B17T, tuleb jagada tabelis 4 loetletud kultuuride vahel. X3 xxxxx

Teravili kokku PRIA 2010. a andmetel B18T

Talinisu B19_1

Suvinisu B19_2

Rukis B19_4

Talioder B19_5

Suvioder B19_6

Kaer B19_8

Tatar B19_9

Tritikale B19_10

Teraviljade segu B19_11

Kaunvili kokku PRIA 2010. a andmetel B20T

Põldhernes B21_1

Põlduba B21_2

Muu kaunvili B21_4

Kartul PRIA 2010. a andmetel B23T

Kartul B23

Tehnilised kultuurid kokku 2010. a PRIA andmetel B24T

Taliraps B25_1

Suviraps ja rüps B25_2

Õlilina B25_4

Kiulina B25_5

Ravim- ja maitsetaimed B25_6

..2010. aastal külvatud ravim- ja maitsetaimed B25_6A

Kanep B25_7

Humal B25_8

..2010. aastal istutatud humal B25_8A

Muud tehnilised kultuurid B25_9

..2010. aastal külvatud muud tehnilised kultuurid B25_9A

Köögivili ja maasikad PRIA 2010. a andmetel B26T

Köögivili avamaal ja madala katte all B27_1

Maasikad avamaal ja madala katte all B27_2

..2010. aastal istutatud maasikad avamaal ja madala katte all B27_2A

..köögivili ja maasikad, mida kasvatatakse vaheldumisi teiste põllukultuuridega B28

Lilled ja ehistaimed avamaal ja madala katte all (müügiks) B30

..2010. aastal külvatud/istutatud lilled ja ehistaimed avamaal ja madala katte all (müügiks) B30A

Katmikköögivili B32_1

Katmiklilled ja -ehistaimed B32_2

Söödakultuurid kokku PRIA 2010. a andmetel B33T

Söödajuurvili B34_1

Söödakapsas B34_2

Ristik (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_4

..2010. aastal külvatud ristik (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_4A

Lutsern (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_5

..2010. aastal külvatud lutsern (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_5A

Muud liblikõielised (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_6

..2010. aastal külvatud muud liblikõielised (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal B34_6A

Muu lühiajaline rohumaa B34_8

..2010. aastal külvatud muu lühiajaline rohumaa B34_8A

lk 3/14

PÕLLUMAJANDUSLOENDUS 2010. FÜÜSILISE ISIKU MAJAPIDAMISE ARUANNE

Periood:   
Registrikood:   

Aruande kood:  140010

Vaatlus:21210



Mais haljassööda ja silo tootmiseks B34_9

Tera- ja kaunvili haljassööda ja silo tootmiseks B34_10

Raps ja rüps haljassööda ja silo tootmiseks B34_11

Muud söödataimed B34_12

Köögivilja-, söödajuurvilja- või heinaseemnekasvatus müügiks B36

..2010. aastal külvatud köögivilja-, söödajuurvilja- või heinaseemne kasvatamine müügiks B36A

Must kesa 2010. a PRIA andmetel B38_1T

Must kesa B38_1

Haljasväetiskultuurid (roheline kesa) PRIA 2010. a andmetel B38_2T

Haljasväetiskultuurid (roheline kesa) B38_2

Must kesa ja haljasväetiskultuurid, millele on 2010. a taotletud pindalapõhiseid toetusi, PRIA andmetel B39T

Must kesa ja haljasväetiskultuurid, millele on 2010. a taotletud pindalapõhiseid toetusi B39

Viimase aasta jooksul külvatud põllukultuurid avamaal (sh selle aasta saagiks külvatud talivili) C5T

Viimase aasta jooksul külvatud põllukultuurid avamaal (sh selle aasta saagiks külvatud talivili) koos kesaga C8T

5. Põllumaa harimise Eestis vähelevinud meetodid viimase aasta jooksul avamaale külvatud
põllukultuuride pinnal

Pind, ha, kaks kohta pärast koma

1

Küsimused puudutavad ainult viimase aasta jooksul avamaale külvatud põllukultuuride
pinda (sh selle aasta saagiks külvatud talivili), siin ei arvestata kesa (vt C5T).

X4 xxxxx

Künnita harimine (tüükülv) C7_1

Pindharimine C7_2

6. Põllumaa talvine pinnakate eelmisel talvel
Pind, ha, kaks kohta pärast koma

1

Siin arvestatakse viimase aasta jooksul avamaale külvatud põllukultuuride pinda (sh selle
aasta saagiks külvatud talivili) ja kesa (vt C8T).

X5 xxxxx

Talivili C8_1

Sisseküntavad haljasväetistaimed (roheline kesa) C8_2

Taimejäägid C8_3

Taimkatteta C8_4

7. Põllumaa osalemine külvikorras
Märkige

1

Külvikorras ei osale pinnad, millel vähemalt kolm aastat järjest kasvab üks ja sama
kultuur. Lühiajaline rohumaa ja katmikkultuuride pind, samuti pind, kus köögivilja ja
maasikaid vaheldatakse ainult köögivilja, maasikate, lillede ja ehistaimedega, loetakse
alati täielikult külvikorras osalevaks.

X6 xxxxx

Kui suur osa põllumaast ei osale külvikorras? C9 1) kogu põllumaa osaleb külvikorras 

2) < 25% ei osale 

3) 25 - <50% ei osale 

4) 50 - <75% ei osale 

5) >= 75% ei osale  
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8. Maastikuelementide säilitamine ja rajamine viimase kolme aasta jooksul
Vastused

1

Arvestage igasugust säilitamist, mis ei lase maastikuelementidel hävineda. X7 xxxxx

Missuguseid maastikuelemente olete viimase kolme aasta jooksul majapidamises säilitanud? X8 xxxxx

Hekid C10_1

Puuderead C10_2

Kiviaiad C10_3

Ei ole nimetatud maastikuelemente (hekid, puuderead, kiviaiad) säilitanud C10_4

Missuguseid maastikuelemente olete viimase kolme aasta jooksul majapidamises rajanud? X9 xxxxx

Hekid C11_1

Puuderead C11_2

Kiviaiad C11_3

Ei ole nimetatud maastikuelemente (hekid, puuderead, kiviaiad) rajanud C11_4

9. Põllumajandusmaa (v.a katmikala ja koduaia) niisutus
Vastus

1
Kas majapidamises kasutatakse vihmutusseadmeid? C12_1 1) Jah 

2) Ei 

Kas majapidamises kasutatakse tilkkastmisseadmeid? C12_2 1) Jah 

2) Ei 

Võimalik niisutatav pind kasutatavast põllumajandusmaast, ha (kahe komakoha täpsusega) C13

Viimase 12 kuu jooksul kasutatud vee kogus, m³ C15

Niisutamiseks kasutatud vee koguse selgitus,
kui vee kogust kuupmeetrites ei osatud hinnata

C15_1

Viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast,
ha (kahe komakoha täpsusega)

C14

..teravili, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_1

..kaunvili, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_2

..kartul, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_3

..raps ja rüps, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_4

..kiulina ja kanep, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_5

..avamaal ja madala katte all külvikordade süsteemis vaheldumisi teiste põllukultuuridega
kasvatatavad köögiviljad ja maasikad, ha (kahe komakoha täpsusega)

C16_6

..mais, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_7

..kõrrelised lühiajalisel rohumaal (<80% liblikõielisi) ja püsirohumaa, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_8

..muud põllumaad, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_9

..viljapuud ja marjakultuurid, ha (kahe komakoha täpsusega) C16_10

Kasutatava põllumajandusmaa pind, mida on viimase kolme aasta jooksul keskmiselt niisutatud,
ha (kahe komakoha täpsusega)

C18
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10. Kasutatud vee põhiline päritolu
Vastus

1
Millist vett niisutamiseks põhiliselt kasutate? C17 1) majapidamise territooriumi põhjavett. Kaevu-, allika- jm põhjavesi 

2) majapidamise territooriumi pinnavett. Väikesed looduslikud või kunstlikud tiigid
jm, mis asuvad täielikult majapidamise territooriumil või mida kasutab ainult üks
majapidamine 

3) väljaspool majapidamise territooriumi asuvate järvede, jõgede vett. Järved, jõed
jm veekogud (v.a ainult niisutuseks rajatud) 

4) veevarustusvõrgu vett 

5) muud vett 

11. Seenekasvatus
Pind, m²

1

Seente kasvupind C20

12. Veiste arv 1. septembril 2010
Arv PRIA järgi Arv / Selgitus

1 2

Alla üheaastased vasikad D3_1

Ühe- kuni kaheaastased pullmullikad D3_2

Ühe- kuni kaheaastased lehmmullikad D3_3

Vähemalt kaheaastased piimalehmad (põhikarja
piima-, tiined ja kinnislehmad ning poeginud
lehmmullikad)

D3_4

Vähemalt kaheaastased muud lehmad (nuumale
pandud, amm- ja lihatõugu lehmad)

D3_5

Vähemalt kaheaastased pullid D3_6

Vähemalt kaheaastased lehmmullikad
(poegimata)

D3_7

Veiste arv 1. septembril 2010 D3

Veiste arvu täpsustuse selgitus (täidetakse ainult
juhul, kui PRIAst saadud arvu muudetakse
rohkem kui 10%)

D3A xxxxx

13. Veiste pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)
Veiste arv aastakeskmisena

1

Latritega laudas, kust kogutakse tahesõnnikut D4_1

Latritega laudas, kus sõnnik vajub lauda all olevasse
sõnnikuhoidlasse ja tekib vedelsõnnik

D4_2

Vabapidamisega laudas, kust kogutakse tahesõnnikut D4_3

Vabapidamisega laudas, kust kogutakse vedelsõnnikut D4_4

Muus laudas D4_5

Veiste arv aastakeskmisena D4

Aastakeskmise ja 1. septembri 2010 seisu veiste arvu erinevuse
selgitus (täidetakse ainult juhul, kui veiste keskmine arv aasta
jooksul erineb praegusest arvust rohkem kui 20%)

D4A
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14. Lammaste, kitsede ja hobuste arv 1. septembril 2010
Arv PRIA järgi Arv 1. septembril 2010

1 2

Uted (poeginud ja poegimata) D6_1

Muud lambad D6_2

Emakitsed (poeginud ja poegimata) D6_3

Muud kitsed D6_4

Hobused (sh valdaja pere vaba aja veetmiseks kasutatavad ning ratsa- ja
võistlushobused)

D8

15. Karjatamine viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010) ja selgitused
Vastus

1

Karjatamiseks kasutatud pind, ha (kahe komakoha täpsusega) D9

Karjatamiseks kasutatud pinna puudumise
selgitus loomade olemasolu korral

D9_1

Karjatamise aeg, kuude arv D10

Kui peetakse rohusööjaid loomi, siis peaksid olema märgitud ka
söödakultuurid või püsirohumaa toodangu saamiseks

D10A

Kui kasvatatakse söödakultuure, siis üldjuhul peaks majapidamises olema
ka loomi

D10B

16. Sigade arv 1. septembril 2010
Arv PRIA järgi Arv

1 2

Põrsad (eluskaaluga alla 20 kg) D12_1

Suguemised (eluskaaluga vähemalt 50 kg; poeginud ja poegimata) D12_2

Muud sead (noorsead eluskaaluga 20 - < 50 kg, nuumsead, kuldid ja prakeeritud emised) D12_3

Sigade arv kokku 1. septembril 2010 D12

17. Sigade pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)
Sigade arv aastakeskmisena

1

Osalise restpõrandaga laudas D13_1

Täisrestpõrandaga laudas D13_2

Sügavallapanul vabapidamisega laudas D13_3

Muus laudas D13_4

Sigade arv aastakeskmisena D13

Aastakeskmise ja 1. septembri 2010 seisu sigade arvu erinevuse selgitus
(täidetakse ainult juhul, kui sigade keskmine arv aasta jooksul erineb
praegusest arvust rohkem kui 20%)

D13A

18. Emaküülikute, mesilasperede ja kodulindude arv 1. septembril 2010
Arv

1

Emaküülikud D15

Mesilaspered D17

Broilerid D19_1

Kuked ja munakanad (toidu- ja haudemunade tootmiseks, sh noorkanad,
kes veel ei mune)

D19_2

Muud kodulinnud (vutid, kalkunid, haned, pardid, jaanalinnud jm) D19_3
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19. Munakanade pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)
Munakanade arv aastakeskmisena

1

Sügavallapanul vabapidamisega laudas, kus vähemalt kolmandik
põrandast on kaetud allapanuga ja ülejäänu restpõrandaga

D20_1

Sõnnikutransportööridega puurides D20_2

Puuride all paikneva avatud sõnnikuhoidlaga puurides D20_3

Lindla all paikneva ventileeritud sõnnikuhoidlaga puurides D20_4

Muus lindlas või laudas D20_5

Munakanade arv aastakeskmisena D20

Aastakeskmise ja 1. septembri 2010 seisu munakanade arvu erinevuse
selgitus (täidetakse ainult juhul, kui munakanade keskmine arv aasta
jooksul erineb praegusest arvust rohkem kui 50% ehk
RD20V1=RD19_2V(1)+-50%)

D20A

20. Sõnnikumajandus viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)
Vastus

1
Tahesõnnikuhoidla D21_1 1) on kaetud 

2) on katmata 

3) selline hoidla puudub 

Vedelsõnnikuhoidla mahutina (sh laudaalune) D21_2 1) on kaetud 

2) on katmata 

3) selline hoidla puudub 

Vedelsõnnikuhoidla biotiigina D21_3 1) on kaetud 

2) on katmata 

3) selline hoidla puudub 

Virtsahoidla D21_4 1) on kaetud 

2) on katmata 

3) selline hoidla puudub 

Vedelsõnnikuhoidla puudumise selgitus (täidetakse ainult juhul, kui tabelis
14 (ridadel D4_2 ja/või D4_4) on märgitud, et peetakse veiseid hoonetes,
kust kogutakse vedelsõnnikut, kuid tabelis 21 (ridadel D21_2 ja/või D21_3)
ei ole vedelsõnnikuhoidla)

D21_6

Sõnniku kasutamise puudumise selgitus (täidetakse ainult juhul, kui
majapidamises on põllumajandusloomi või -linde, kuid aasta jooksul ei ole
kasutatavale põllumajandusmaale sõnnikut laotatud ega seda müüdud
ega muul viisil majapidamisest välja viidud)

D29_6
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21. Sõnniku laotamine
Vastus

1

Kui sõnnikut on laotatud ühele ja samale pinnale aastas mitu korda, siis
arvestatakse pinda ikka üks kord.

X10 xxxxx

Kui suurele osale kasutatavast põllumajandusmaast laotasite viimase aasta
jooksul tahesõnnikut?

D25 1) ei laotanudki 

2) <25%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

3) 25 - <50%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

4) 50 - <75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

5) >=75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

..tahesõnnikut kohese (4 tunni jooksul) sissekünniga? D26 1) ei laotanudki 

2) <25%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

3) 25 - <50%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

4) 50 - <75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

5) >=75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

Kui suurele osale kasutatavast põllumajandusmaast laotasite viimase aasta
jooksul vedelsõnnikut?

D27 1) ei laotanudki 

2) <25%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

3) 25 - <50%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

4) 50 - <75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

5) >=75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

..vedelsõnnikut kohese (4 tunni jooksul) sissekünniga? D28 1) ei laotanudki 

2) <25%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

3) 25 - <50%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

4) 50 - <75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

5) >=75%-le kasutatavast põllumajandusmaast 

22. Sõnniku kasutamine
Vastus

1

Karjatamisel tekkinud sõnnikut ei arvestata. X11 xxxxx
Kui suur osa majapidamises viimasel aastal toodetud
sõnnikust viidi majapidamisest välja?

D29 1) sõnnikut ei ole müüdud ega muul viisil majapidamisest välja viidud 

2) <25% sõnnikust 

3) 25 - <50% sõnnikust 

4) 50 - <75% sõnnikust 

5) >=75% sõnnikust 
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23. Majapidamise juht viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)
Vastus

1

Majapidamise juht on isik, kes vastutab majapidamise igapäevase majandusliku tegevuse ja
tootmise juhtimise eest. Majapidamise juht on tavaliselt (kuid mitte alati) ka valdaja (kui see on
füüsiline isik).

X12 xxxxx

Kes on majapidamise juht? E1 1) Valdaja 

2) Valdaja abikaasa
(elukaaslane) 

3) Valdaja muu pereliige 

4) Mittepereliige 

24. Juhi põllumajanduslik väljaõpe
Vastus

1
Milline on juhi põllumajanduslik väljaõpe? E2 1) ainult praktiline põllumajanduslik kogemus 

2) põllumajanduslik baasväljaõpe - põllumajanduslik kutseharidus või põllumajanduskoolis
lõpetatud koolituskursus 

3) täielik põllumajanduslik väljaõpe - põllumajanduslik keskeri-, kutsekõrg- ja/või
kõrgharidus 

25. Juhi osalemine tööalasel koolitusel
Vastus

1
Kas juht on osalenud tööalasel koolitusel viimase 12 kuu jooksul? E3 1) Jah 

2) Ei 

26. Juhi ja valdaja sugu
Vastus

1
Mis soost on majapidamise juht? E4 1) Naine 

2) Mees 

Mis soost on majapidamise valdaja? E7 1) Naine 

2) Mees 
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27. Juhi, valdaja ja valdaja abikaasa (elukaaslase) vanus (1. septembril 2010), inimeste arv
Vastus

1
Kui vana on majapidamise juht? E5 1) <25 

2) 25-34 

3) 35-44 

4) 45-54 

5) 55-64 

6) >=65 

Kui vana on majapidamise valdaja? E8 1) <25 

2) 25-34 

3) 35-44 

4) 45-54 

5) 55-64 

6) >=65 

Kui vana on valdaja abikaasa? E11 1) <25 

2) 25-34 

3) 35-44 

4) 45-54 

5) 55-64 

6) >=65 
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28. Tööjõud majapidamises tööaja järgi viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august
2010), inimeste arv

_

_

Siin on oluline, et ükski inimene ei saaks kirja topelt.

Näiteks kui inimene on juhina juba kirjas, siis muude jaotuste all teda enam ei arvestata.

X13 X

Arvestada tuleb ainult põllumajandustöid ja mitte kodutöid.
Tööajana on mõeldud ühe töötaja aasta täistööaega, mis on hinnangu järgi 1800 tundi,
s.o 225 tööpäeva, igas 8 tundi.

Põllumajandustööd on korraldamine ja juhtimine (ost, müük, arvestus jms);
põllutöö;
loomakasvatus;
põllumajandussaaduste ladustamine, töötlemine ja turustamise ettevalmistamine;
transport majapidamise tööjõu abil;
põllumajandusliku tootmisega seotud ja sellest eraldamatud tegevused.

X14 X

Põllumajandustööd ei ole

kolmanda poole palgatud töötajate või vastastikuse abistamise lepingu alusel tehtav töö;

majapidamistöö (kodutöö);

metsamajanduse, kalanduse, jahinduse või kalakasvatuse valdkonnas tehtud töö;

eraldi määratletavad kõrvaltegevused (nt põllumajandussaaduste töötlus) ja
töö väljaspool majapidamist või teises majapidamises.

X15 X

Tööaeg - tegelikult töötatud aeg. X16 X

Arvesse lähevad kõik vähemalt 17aastased või põhihariduse omandanud isikud, kes on majapidamises teinud
põllumajandussaaduste tootmise, säilitamise ja nendega seotud töid - talutöid.

Majapidamises töötavad valdaja pereliikmed on valdaja sugulased (v.a abikaasa), kes on tema majapidamises talutööd teinud,
olenemata sellest, kas nad elavad majapidamise asukohas või mitte, töötavad alaliselt või mitte, saavad tasu või mitte.

X17 X

Ei tööta
majapidamises

Tööajaga
vähem kui 25%
täistööajast

Tööajaga
25 - <50%
täistööajast

Tööajaga
50 - <75%
täistööajast

Tööajaga
75 - <100%
täistööajast

Täistöö-
ajaga

1 2 3 4 5 6

Juhi tööaeg majapidamises E6 xxxxx

Valdaja tööaeg majapidamises E9

Valdaja abikaasa tööaeg majapidamises E12

Majapidamises töötavad valdaja naissoost
pereliikmed (v.a abikaasa)

E14 xxxxx

Majapidamises töötavad valdaja meessoost
pereliikmed (v.a abikaasa)

E15 xxxxx

Majapidamises töötavad alalised naistöötajad E17 xxxxx

Majapidamises töötavad alalised meestöötajad E18 xxxxx

29. Ajutised töötajad (mittepereliikmed) ja lepinguline töö viimase aasta jooksul (1. september
2009 - 31. august 2010)

Arv

1

Ajutiste töötajate arv E20

Ajutiste töötajate tööpäevade arv E21

Tellitud põllumajandusliku teenustöö päevade arv E23
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30. Majapidamises põllumajandustööd teinud isikute muu tulutoov tegevus
Majapidamisega
seotud muu
põhitegevus, mille
käigus kasutatakse
majapidamise
maad, hooneid või
seadmeid

Muu põhitegevus,
mis ei ole
majapidamisega
seotud (kuid võtab
rohkem aega kui
selle majapidamise
talutöö)

Majapidamisega
seotud muu
kõrvaltegevus
(võtab vähem aega
kui selle
majapidamise
talutöö)

Muu kõrvaltegevus,
mis ei ole
majapidamisega
seotud (võtab
vähem aega kui
selle majapidamise
talutöö)

1 2 3 4

Valdaja
Tegevuse olemasolul märkige number "1"

E25

Valdaja abikaasa
Tegevuse olemasolul märkige number "1"

E27

Pereliikmete arv E29

Alaliste töötajate arv E31 xxxxx xxxxx

31. Majapidamise muud tulutoovad tegevused
Märkige

1

Turism, majutus (sh muud vaba aja veetmise tegevused) F1_1

Käsitöö F1_2

Põllumajandussaaduste töötlemine (esmaste põllumajandussaaduste töötlemine, olenemata nende päritolust) F1_3

Taastuvenergia tootmine F1_4

Toorpuidu töötlemine F1_5

Kalakasvatus (sh vähikasvatus) F1_6

Põllumajanduslik lepinguline töö (teistele majapidamistele) F1_7

Mittepõllumajanduslik lepinguline töö F1_8

Metsandus F1_9

Muu (sh karusloomakasvatus) F1_10

Ei ole muid tulutoovaid tegevusi F1_11

32. Muude tulutoovate tegevuste osa kogutoodangus
Vastus

1

Kogutoodangu hulka arvestage müügitulu ja põllumajandustoetused, v.a investeeringutoetused. X18 xxxxx
Muude tulutoovate tegevuste osa kogutoodangus F2 1) <10% 

2) 10 - <50% 

3) 50 - <100% 

33. Seadmed taastuvenergia tootmiseks
Märkige

1

Arvesse läheb nii müügiks kui ka oma põllumajandustootmise jaoks toodetud energia. Ei arvestata ainult valdaja
kodumajapidamise jaoks toodetavat taastuvenergiat.

X19 xxxxx

Seadmed energia tootmiseks tuuleenergiast F4_1

Seadmed energia tootmiseks biomassist, v.a seadmed biometaani tootmiseks F4_2

Seadmed biometaani tootmiseks F4_3

Seadmed energia tootmiseks päikeseenergiast F4_4

Seadmed energia tootmiseks hüdroenergiast F4_5

Seadmed energia tootmiseks muudest taastuvenergia allikatest F4_6
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34. Toodangu sihtkoht
Vastus

1
Kas majapidamises tarbitakse rohkem kui 50% oma taime- ja loomakasvatuse lõpptoodangust? F5 1) Jah 

2) Ei 

ARUANDE ÜLDKOMMENTAAR
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

Järgmisele küsimusele vastamine on vabatahtlik

Hinnake palun, kui palju aega Teil selle aruande täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumine ja andmete ettevalmistamise aeg.

Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku. _____ tundi _____ minutit
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