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Sissejuhatus 

 
“Sonda  valla  arengukava  2015-2025” on valla  arengut  suunav strateegiline dokument, 
mis on aluseks tehtavatele investeeringuotsustele ning ellu viidavatele 
aredustegevustele.  Sonda  vald  lähtub  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduse  §  37, 
mille  kohaselt  peab  igal  omavalitsusüksusel  olema  arengukava,  milles  määratletakse 
lühi- ja pikaajalise arengu eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad 
tegevused. 
 
Arengukava  koosneb  kolmest  osast  ja  lisadest.  Esimeses  osas  on  välja  toodud  valla 
hetkeolukorra  lühikokkuvõte.  Teine  osa  kajastab  valla  arengustrateegiat,  sh  visiooni 
aastaks  2025  ning  strateegilisi  eesmärke  koos  meetmetega.  Kolmanda  osa  moodustab 
arengukava  rakendamine,  sh  tegevuskava  aastateks  2015-2019+.  Valla  hetkeolukorra 
analüüs on leitav arengukava lisast 1. 
 
Arengukava väljatöötamise käigus analüüsiti valla seniseid arenguid ja tänast olukorda. 
Tulevikuvisiooni määratlemiseks ning arendusideede genereerimiseks viidi läbi 
arengukava  kaasamisseminar,  kus  osales  30  inimest.  Strateegia  määratlemiseks  ning 
tegevuskava koostamiseks viidi arutelud arengukava juhtrühmaga. 
 
Arengukava elluviimise hindamiseks on määratletud mõõdikute süsteem koos 
oodatavate sihttasemetega. 
 
Kiiresti muutavas majandusolukorras on keeruline täpsete tulevikuvajaduste 
prognoosimine ja pikaajalise detailse tegevuskava koostamine. Seetõttu on oluline 
tegevuskavade pidev seire ja vajadusel korrektuuride tegemine. 
 
Käesolev dokument on arengukava avalikustamisele suunatud versioon, mis 
kinnitatakse peale täienduste tegemist Sonda Vallavolikogu määrusega. 
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1. Lühiülevaade vallast ja peamistest tuleviku väljakutsetest 
 
1.1. Lühiülevaade vallast1 
 
Sonda vald on Ida-Virumaa läänepoolseim vald. Seda ümbritsevad kolm Ida-Viru 
maakonna omavalitsusüksust - Aseri vald põhjas ja Lüganuse vald ning Kiviõli linn idas 
ja  kaks  Lääne-Viru  maakonna  omavalitsusüksust  -  Vinni  vald  lõunas  ja  Rägavere  vald 
läänes (joonis 1).  
  
Valla administratiivkeskusena toimiv Sonda alevik on Tallinnast 130, Jõhvist 40, 
Rakverest 30 ja Kiviõlist 10 kilomeetri kaugusel. Valla pindala on 148 km 2, maksimaalne 
ulatus  põhjast  lõunasse  ca 18  km  ja  laanest  itta  ca 12  km.  Territooriumi  suuruselt  on 
vald  maakonnas  üheksas  moodustades  maakonna  pindalast  4%  ning  Eesti  Vabariigi 
pindalast 0,3%.  
 

 
Joonis 1. Sonda valla paiknemine 

                                                 
1 Detailsem hetkeolukorra analüüs asub arengukava lisas 1  
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Valla rahvastiku keskmine tihedus on 5,5 inimest ruutkilomeetri kohta, mis on madalam 
Ida-Viru maakonna maavaldade keskmisest asustustihedusest (9,6 in/km 2). Valla lõuna- 
ja loodeosa on elanikega praktiliselt asustamata. Rahvastik on koondunud lääne-
idasuunaliselt läbiva Tallinn–Narva raudtee äärde ja valla kirdeossa.2 
 
Valla  territooriumil paikneb 11 asulat, sh kaks alevit ja  üheksa küla 3. Suurima  elanike 
arvuga  keskused  on  Sonda  (491  elanikuga)  ja    Erra  (145  elanikuga)  alevikud,  külade 
elanike arv jääb vahemikku 5- 66.  
 
Seisuga 01.01.2015. elas Rahvastikuregistri andmetel valla territooriumil 889 elanikku. 
Võrreldes omavahel Rahvastikuregistri ja Statistikaameti andmeid (2011. a toimus 
üleriigiline  rahva-  ja  eluruumide  loendus),  on  näha,  et  rahvaloenduse  andmetel  on 
piirkonnas enam kui 10% vähem elanikke kui Rahvastikuregistri andmetel (vt ka lisa 1).  
 
Elanike arv on viimastel aastatel stabiilselt kahanenud, kümne aasta jooksul on elanike 
arv vähenenud enam kui viiendiku võrra (1131-lt 889-ni) (joonis 2). Sonda valla 
elanikkonna vähenemise tempo ületab maakonna keskmist. Seejuures tuleb arvestada, 
et maakondade võrdluses on Ida-Viru maa rahvastiku vähenemine keskmisest kõrgem - 
perioodil 2005-2014 elanike arv vähenenud 11,9% võrra, Eesti tervikuna 1,1% võrra.  
 

 
Joonis 2. Registreeritud elanike arv Sonda vallas seisuga 01.01 (Allikas: 
Rahvastikuregister). 
 
2014. aastal oli Sonda Vallavalitsuse hallata neli asutust: Sonda Kool, Sonda Rahvamaja, 
Sonda  Valla  Raamatukogu  ja  Erra  Lasteaed.    Vallavalitsuse  hallata  on  ka  Sonda  valla 
arstipunkt  ja  Erra  ning  Sonda  saun.    Sonda  Vallavalitsuses  ametiasutusena  ja  tema 
hallatavates  allasutustes  töötas  2013.  aasta  lõpu  seisuga  kokku  43  töötajat,  nendest 
                                                 
2 Allikas: Sonda  valla ÜVK, Kättesaadav: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/5201/4004/Lisa_UVK.pdf#  
3 Kuni 2013. aastani oli Sonda alevikus 8 küla, 2013. aastal ajaloolise küla taastamisega eraldus 
Varinurme küla koosseisust 15 elanikuga Vana-Sonda küla. 
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avalikke teenistujaid 7, töölepinguga 28 ning tähtajalise töölepinguga 8 inimest. 
Peamised valda iseloomustavad näitajad on ära toodud tabelis 1, põhjalikum ülevaade 
on leitav arengukava lisast 1. 
 
Tabel 1. Sonda valla peamised näitajad ja nende muutus 
 
Näitaja Sonda vald Ida-Virumaa Eesti 
Rahvaarv 01.2005 1 131 176 913 1 370 224 
Rahvaarv 01.2014 913 155 936 1 354 670 
Rahvaarvu muutus (2014 vs 2005) -218 (-19%) -20977 (-12%) -15554 (-1%) 
Keskmine brutopalk aastal 2013 868 EUR 766 EUR 900 EUR 
Elaniku kohta laekunud tulumaks 2013 454 EUR 397 EUR 537 EUR 
Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted 2005 40 3695 65 362 
Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted 2013 45 6133 112 760 
Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted arvu 
muutus (2013vs 2005) +13% +66% +73% 

Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtete arv 
1000 elaniku kohta 2013 49 39 83 

MTÜde ja SAde arv aastal 2005 8 2367 21 454 
MTÜde ja SAde arv aastal 2013 18 2565 29 133 
MTÜde ja SAde arvu muutus (2013vs 2005) +225% +8% + 36% 
MTÜde ja SAde arv 1000 elaniku kohta 2013. a 19,7 16,1 21,4 
 
1.2. Valla peamised väljakutsed arengukava perioodiks 
 
Tulenevalt valla senistest arengutest, tänasest olukorrast ning tulevikuperspektiividest 
võib  välja  tuua  viis  suuremat  väljakutset,  mis  tõenäoliselt  mõjutavad  valda  keskpikas 
perspektiivis (5-10 aasta jooksul) olulisel määral.  
 
Nendeks on: 

 rahvastiku trendid ja tulevik; 
 valla haridusvõrgu tulevik; 
 kaevandamine ja selle tulevik; 
 kohapealse ettevõtluse ja elukeskkonna tulevik; 
 kohalike omavalitsuste ühinemised. 

 
Alljärgnevalt on välja toodud vastavate väljakutsete olemus ning võimalikud 
tegevussuunad nendega tegelemiseks. 
 
Rahvastiku trendid ja tulevik 
 
Sarnaselt lähipiirkonnaga on Sonda valla tuleviku arenguid mõjutavaks 
põhiprobleemiks rahvastiku vähenemine ja vananemine. See tähendab, et perspektiivis 
väheneb  elanike arv kõigis vanusegruppides, seejuures väheneb laste osakaal 
elanikkonnast  ja  suureneb  eakate  elanike  osakaal.  Tööealise  elanikkonna  osakaal  on 
järgnevail aastail stabiilsem, ent tuleb silmas pidada, et arvukaimad on eagrupid 55-59 
ja 60-64, kes kümneaastases perspektiivis tööjõuturult väljuvad.  

 
Seniste  trendide  aeglustamiseks  ja  teatud  määral  muutmiseks  tuleb  pöörata  rõhku 
ettevõtluse arendamisele, töökohtade loomisele (eriti noortele) jms, et vähendada 
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kodukohast lahkumist. Samuti on tähtis piirkonna atraktiivsuse tõstmine koostöös 
naaberomavalitsustega, nt piirkondliku turismivõrgustiku järjepidev arendamine. 
Teisalt tuleb realistlikult läheneda linnastumise protsesside vältimatusele, 
prognoositud rahvastikutrendid tuleb võtta arvesse kohalike avalike teenuste 
(ümber)kavandamisel ning valitsemisstruktuuride ajakohastamisel ja 
ümberkorraldamisel  (sh  senisest  suurem  koostöö  teiste  omavalitsuste  ja  kolmanda 
sektoriga avalike teenuste osutamisel, vabatahtlik ühinemine jne). 
 
Haridusvõrgu tulevik 
 
Üks  Sonda  vallale  iseloomulikke  probleeme  on  noorte  arvu  vähenemine  nii  madala 
sündivuse kui ka noorte piirkonnast lahkumise tõttu. Sonda Kooli õpilaste arv on 
stabiilses languses ning märkimisväärne osakaal (so ca 75% vallas elavatest õpilastest) 
omandavad  põhiharidust  väljaspool  koduomavalitsust.  Enamus  Sonda  Kooli  õpilastest 
jätkab  peale  põhikooli  lõpetamist  hariduse  omandamist  teises  omavalitsuses  asuvas 
gümnaasiumis või kutsekoolis.  
 
Sondas  on  põhikooli  jätkusuutliku  arendamise  takistuseks  väga  väikene  õpilaste  arv, 
samuti on kooli hoone alakoormatud (120 kohalises koolis õpib 23 last). Tänases seisus 
tuleb vallal koolipidamisega jätkamisel leida oma eelarvest pidevalt täiendavaid 
vahendeid,  et  tagada  pedagoogidele  alampalga  maksmine.  Seejuures  jäävad  ka  Sonda 
kooli  eksamitulemused  alla  riigi  keskmistele.  Sellistes  oludes  on  tõenäoline  varem  või 
hiljem teha otsus ümberkorraldusteks 4, mõistlik on koos naaberomavalitsustega ühiselt 
panustada tugeva piirkondliku põhikooli kujundamisele.  
 
Kaevandamine ja selle tulevik 
 
Vallas asuvad olemasolevad Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäärid I ja II, milles jätkub 
kaevandustegevus veel kuni viis aastat. Viru Keemia Grupi (VKG) ja Kiviõli 
Keemiatööstuse poolt planeeritakse perioodil 2020-2025 avada Sonda alevikust lõunas 
uus põlevkivikaevandus. Põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel on piirkonnale nii 
negatiivseid kui positiivseid sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Positiivsete mõjudena 
kaasneb  kaevandustegevusega  prognoosi  kohaselt  piirkonnas  700–800  uut  töökohta, 
põlevkivitööstusettevõtete makstav palgatulu on ca 75 mln eurot aastas ning 
põlevkivisektoris  töötavate  inimeste  tulumaks  KOV-ide  eelarvetuluna  ligikaudu  10–11 
mln  eurot  aastas.  Lisaks  laekuvad  omavalitsuste  eelarvesse  ressursitasud  (ca  12  mln 
eurot aastas) ning tegevusega kaasneb ka ettevõtete panus piirkonna sotsiaal-
majanduslikku arengusse (ca 0,4 mln eurot aastas). Teisalt kaasneb 
kaevandustegevusega mõju keskkonnale, väljendatuna keskkonna koormamise eest 
tasutud  keskkonnatasudes.5 Arvestades  nii  valla  kui  Ida-Virumaa  üldist  elanikkonna 
vähenemist ja vananemist on vallale siiski oluline saada osa kaevandustegevusega 

                                                 
4 Cumulus Consulting OÜ, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Nutifikaator OÜ (2011) . 
Aruanne. Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise kava metoodika väljatöötamine 
Ida-Virumaa näitel. Kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-
editors/TOF/TOF_uuringud/15_loppraport_ida-virumaa_haridusvork.pdf . 
5 Praxis (2013) Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine  
Lõpparuanne kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Polevkivi-
kaevandamise-ja-tootlemise-sotsiaalmajanduslikud-mojud.pdf     
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piirkonda loodavatest töökohtadest. Oluline on kaevandusega seotud töötajatele 
pakkuda piisavalt atraktiivset kohapealset elukeskkonda. 
 
Samas  võib  kaevandamisõiguse  tasu  ehk  nn  ressursimaksu  senine  suur  osakaal  valla  
põhitegevuse tuludest (20%) tekitada probleeme KOV-i jätkusuutlikkusega, kuna 
üksikisiku  tulumaksu  laekumine  on  Eesti  keskmisega  võrreldes  madalam  ja  eelarve 
tulubaas seotud ebastabiilse ressursimaksuga. See võib peale kaevandamise lõppemist 
viia KOV-i finantsraskustesse ning sõltuvusse kaevandamisest ja piirata KOV 
otsustusvabadust kaevandusloa taotluste menetlemisel uutele kaevandusaladele.  
 
Kohapealse ettevõtluse ja elukeskkonna tulevik 
 
Piirkonna  arendamisel  olulisteks  arengusuundadeks  lähima  10  aasta  perspektiivis  on 
elanikkonna ettevõtlikkuse kasvatamine ning väikeettevõtluse toetamine, keskendudes 
eelkõige  kahele  valdkonnale:  kvaliteetsete  töökohtade  tekitamisele  valdkondades,  mis 
pakuks väljakutset ka noorematele inimestele ning elukeskkonna kvaliteedi 
parandamisele ja sellisele tasemeni viimisele, mis oleks atraktiivne ka väljaspool 
piirkonda elavate inimeste regiooni toomiseks. 
 
Kogu piirkonna ühisosaks on nii  suurtööstuse pärand ja  põlevkivi  kaevandamise alad, 
kui paiknemine looduslikult väga mitmekesises piirkonnas (jõed, järved, metsad, sood, 
meri), mis võimaldab mh senised tööstusalad võtta kasutusele aktiiv- ja 
seiklustegevusteks. Sellest tulenevalt on Virumaa Kootöökogu 6  piirkonna ühiseks 
arenguvisiooniks arendada välja seikluslik puhke- ja turismitaristu, ning uued ja 
huvitavad tooted ja teenused. 
 
Valla kohaliku ettevõtluse arengupotentsiaal seisnebki eelkõige kohalikul ressursil 
baseeruva väikeettevõtluse (nt puidu töötlemine, põllumajandus) ja piirkonna 
turismipotentsiaali väljaarendamises, täiendades seejuures arenguid lähipiirkonnas (nt 
Kiviõli Seiklusturismikeskus, Aidu Veespordikeskus). Rakendamata on nt ka 
loometegevuste potentsiaal piirkonnas – loomemajanduse arendamine võimaldaks 
oluliselt parandada piirkonnas tehtavate toodete ja osutatavate teenuste mitmekesisust 
ja kvaliteeti. Nii turismis kui ka üldse  väikeettevõtluses on veel kasutamata nišše ning 
katmata  valdkondi  ja  teenuseid,  mida  on  võimalik  piirkonnas  pakkuda.  Konkurents 
piirkonna turismiturul on veel tagasihoidlik. 
 
Kohalike omavalitsuste ühinemine 
 
Sonda vallavolikogu on teinud ettepaneku Rägavere Vallavolikogule ühinemise 
võimaluste  ja  vajaduste  väljaselgitamiseks.  Käesoleval  ajal  on  läbirääkimised  käimas, 
kuid kindlaid kokkuleppeid ei ole, seega ei saa kindel olla, et lähiaastatel 
haldusterritoriaalne korraldus muutuks. Perspektiivis on siiski valla elanike ning 
ressursibaasi väiksust arvestades järjest keerukam tegeleda arendustegevuse ning 
igapäevaste  avalike  teenuste  tagamisega  vajalikul  baastasemel  ilma  senist  haldus-  ja 
valitsemisekorraldust muutmata.  
 

                                                 
6 Vt ka www.viko.ee  
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2. Strateegia 
 
2.1. Baasressursid 
 
Sonda valla arengu kavandamisel saab tugineda järgmistele baasressurssidele: 

 Logistiline asukoht - vald paikneb Tallinn-Narva maantee läheduses (ühendus 
Sämi-Sonda-Kiviõli-Varja  maanteelt)  ning  seda  läbib  Tallinn-Peterburi  raudtee. 
Piirkondlik  keskus  Kiviõli  linn  on  Sonda  alevikust  vähem  kui  10  km  kaugusel, 
Rakvere  vähem  kui  30  km,  Jõhvi  ca  40  km  ning  Tallinn  ca  120  km  kaugusel. 
Tulevalt asukohast on ligipääsetavus valla peamistesse asulastesse ning 
ühendused oluliste keskustega head. 

 Loodus-  ja  tehismaastik  –  vald  koos  lähimate  naabritega  asub  looduslikult 
mitmekesises piirkonnas (Sirtsi looduskaitseala, Muraka raba, Uljaste järv, 
metsad jne),  mida rõhutab ka valla tunnuslause (“Roheline vald soode ja 
metsade  vahel  Virumaa  südames”).  Teisalt  jääb  vald  põlevikivi  kaevandamise 
piirkonda, mida ootavad ees muudatused (tänase karjääri sulgemine, 
perspektiivis  uue  kaevanduse  avamine).  Mitmekesisus  ning  kontrastide  rohkus 
pakuvad võimalusi erinevateks arendustegevusteks nii täna kui tulevikus.  

 Avalik  ja erakapital - valla arengu kavandamiseks on omavalitsusel käsutuses 
eelarve,  mille  osas  on  võimalik  seada  prioriteete,  samuti  on  võimalik  kaasata 
välist kapitali projektide finantseerimiseks (nt riigisisesed toetused, 
struktuurifondid). Lisaks tegutsevad vallas ka mitmed arendajad, kes on 
avaldanud valmisolekut panustada ka avalikku infrastruktuuri arendamisse. 
Kapitali eesmärgistatud kasutamine võimaldab realiseerida valla  jaoks kõige 
mõjusamaid arendustegevusi.  

 
2.2. Visioon  
 
Aastal 2025 on Sonda Virumaa südames  asuv jätkusuutlik väikevald, kus on 
atraktiivne loodus- ja tehismaastikku kombineeriv elu- ja külastuskeskkond, heal 
tasemel  ja  kättesaadavad  avalikud  teenused  ning  arenenud  väikeettevõtlus  ja 
tegus kogukond.  
 
2.3. Strateegilised eesmärgid 
 
Strateegiline  eesmärk  1  (SE  1):  Vallas  on  atraktiivne  loodus-  ja  tehismaastikku 
kombineeriv elu- ja külastuskeskkond. 
 
Nii valla tänaste kui ka tulevaste elanike ja külastajate jaoks on vajalik kaasaegne taristu 
ning  seega  on  valla  ülesandeks  taristu  pidev  arendamine.  Valla  eesmärgiks  on  tagada 
kvaliteetne vee- ja kanalisatsioonivõrk Sondas ja Erras, samuti kaasaegne 
tänavavalgustus,  kergliiklusteed,  viidad  jms.  Lisaks  baastaristule  on  oluline  panustada 
vaba aja veetmise võimaluste arendamisse nii kogukonna kui ka külastaja jaoks, 
kasutades selleks piirkonna loodus- ja tehisressursse. Eraldi tähelepanu väärib 
heakorra  ning  avaliku  ruumi  arendamine,  sh  lagunenud  ehitiste  likvideerimine  ja/või 
kasutusele võtmine uutes funktsioonides, turvalisuse tagamine jms. 
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Strateegilise eemärgi saavutamiseks rakendatavad meetmed on järgnevad: 
 
1.1. Taristu arendamine (vee- ja kanalisatsioonivõrk, teedevõrk jms, vt tegevuskava p 2) 
1.2. Vaba aja veetmise võimaluste arendamine (vt tegevuskava p 4) 
1.3. Heakorra ja avaliku ruumi arendamine (vt tegevuskava p 2) 
 
Mõõdikud: 

 Korrastatud taristuobjektide arv (vastavalt tegevuskavale) – eesmärk on tagada 
tehnilise taristu korrasolek; 

 Loodud uute vaba aja veetmise objektide arv – eesmärk on luua juurde uusi vaba 
aja veetmise võimalusi. 

 
Strateegiline eesmärk 2 (SE 2): Vallas on heal tasemel ja kättesaadavad avalikud 
teenused. 
 
Sonda  valla  ülesandeks  on  korraldada  erinevate  avalike  teenuste  pakkumist,  pöörates 
tähelepanu nii teenuste kättesaadavusele kui ka kvaliteedile. Avalike teenuste 
pakkumisel  on  oluline  arvestada  ka  muudatusi  elanikkonna  arvus  (vähenemine)  ja 
vanuselises struktuuris (vananemine).  
 
Üheks olulisemaks valdkonnaks on elanike jaoks haridus, mis tingib erilise tähelepanu 
osutamise  just  haridusteenuse  pakkumisele.  Sonda  valla  avalike  teenuste  arendamise 
juures  on  eraldi  küsimuseks  Sonda  Kooli  tulevik.  Arengukava  eesmärgiks  on  säilitada 
jätkussuutlik  kool  Sonda  alevikus.  Selleks  tuleb  panustada  nii  tänastesse  õpilastesse, 
õpetajatesse ja infrastruktuuri kui ka potentsiaalsetesse uutesse õpilastesse. 
Arengukava koostamise raames on kokku lepitud, et juhul, kui 2017. aasta jaanuariks on 
Sonda  Kooli  õpilaste  arv  20  või  väiksem,  käivitatakse  reorganiseerimise  protsess  (nt 
jätkab põhikooli asemel 1-6 klass).  Seni jätkab kool kõigi kolme põhikooli astmega (1-9 
klass). 
 
Seoses rahvastiku vananemisega muutuvad järjest olulisemaks ka erinevad 
sotsiaalvaldkonna  teenused,  valla  jätkusuutlikkuse  seisukohast  on  eraldi  rõhutamist 
väärt ka noorsootöö.  
 
Strateegilise eemärgi saavutamiseks rakendatavad meetmed on järgnevad: 
 
2.1. Valla hariduskorralduse arendamine (vt tegevuskava p 1) 
2.2. Valla sotsiaalvaldkonna infrastruktuuri ja teenuste arendamine (vt tegevuskava p 

3) 
2.3. Valla noorsootöö arendamine (vt tegevuskava p 1) 
 
Mõõdikud: 

 valla koolis õppivate laste arv – eesmärk on kasvatada valla kooli õpilaste arvu; 
 valla koolis käivate laste osakaal valla lastest – eesmärk on osakaalu tõsta. 
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Strateegiline eesmärk 3 (SE 3): Vallas on arenenud väikeettevõtlus ja tegus 
kogukond. 
 
Sonda  valla  jätkusuutlikkuse  aluseks  on  elanikkonna  vähenemise pidurdamine,  mis 
saab  toimuda  olemasoleva  elanikkonna  suurema  sidususe  loomise  ning  uute  elanike 
piirkonda meelitamise kaudu.  
 
Elukoha valiku tegemisel väärtustatakse eelkõige töökohtade olemasolu ning peamiste 
avalike  teenuste  kättesaadavust,  aga  ka  erinevaid  kogukondlikke  väärtusi  (kogukonna 
ühtsus ja aktiivsus, mitmekülgsed vaba aja veetmise ja tervisespordi harrastamise 
võimalused jne). Sonda valla külastuskeskkonna jaoks on eraldi oluline keskse 
külastusobjekti väljaarendamine, mis looks eeldusi ka täiendavateks erasektori 
investeeringuteks ja ettevõtlusaktiivsuse kasvuks. 
 
Strateegilise eemärgi saavutamiseks rakendatavad meetmed on järgnevad: 
 
3.1. Kohaliku väikeettevõtluse arengu toetamine (vt tegevuskava p 2) 
3.2. Erinevate kogukonnaürituste korraldamine ja koostöö arendamine (vt tegevuskava 

p 4) 
3.3. Noortele/ uutele elanikele võimaluste loomine (vt tegevuskava p 2) 
 
Mõõdikud: 

 statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv – eesmärk on tõsta ettevõtete arvu 
vallas;  

 palgatöötaja keskmise brutotulu suhe riigi keskmisesse – eesmärk on 
vähendada vahet riigi keskmisega; 

 valla elanike arv – eesmärk on rahvaarvu vähenemise pidurdamine.  
 
Sonda valla strateegiakaart on toodud peatükis 2.4, mõõdikud koos eesmärktasemetega 
peatükis 2.5. 
 
 



2.4. Strateegiakaart 
 

Visioon  2025 Sonda on Virumaa südames asuv jätkusuutlik väikevald, kus on... 

Strateegilised 
eesmärgid (SE) 

atraktiivne loodus- ja 
tehismaastikku kombineeriv 

elu- ja külastuskeskkond (SE1) 

heal tasemel ja kättesaadavad 
avalikud teenused (SE2) 

arenenud väikeettevõtlus ja tegus 

Arengumeetmed  

 
1.1. Taristu arendamine (vee- ja 

kanalisatsioonivõrk, 
teedevõrk jms)  

1.2. Vaba aja veetmise võimaluste 
arendamine  

1.3. Heakorra ja avaliku ruumi 
arendamine 

 

 
2.1. Valla hariduskorralduse 

arendamine  
2.2. Valla sotsiaalvaldkonna 

infrastruktuuri ja teenuste 
arendamine 

2.3. Valla noorsootöö arendamine  
 

 
2.1. Kohaliku väikeettevõtluse arengu 

toetamine 
2.2. Erinevate kogukonnaürituste 

korraldamine ja koostöö 
arendamine 

2.3. Noortele/ uutele elanikele 
võimaluste loomine  

 

Seosed 
tegevuskavaga  

- Investeeringud 
kommunaalmajandusse ja 
ettevõtlusesse (tegevuskava p 
2) 

- Investeeringud kultuuri, vaba 
aja, spordi ja 
kodanikuliikumise valdkonda 
(tegevuskava p 4) 

- Investeeringud hariduse ja 
noorsootöö valdkonda 
(tegevuskava p 1) 

- Investeeringud 
sotsiaalvaldkonda (tegevuskava 
p 3) 

- Investeeringud 
kommunaalmajandusse ja 
ettevõtlusesse (tegevuskava p 2) 

- Investeeringud kultuuri, vaba aja, 
spordi ja kodanikuliikumise 
valdkonda (tegevuskava p 4) 

Baasressursid 
Logistiline asukoht (maantee, raudtee) 

Loodus- ja tehismaastik (järv, metsad, rabad, karjäär) 
Avalik  ja erakapital (omavalitsuse eelarve, EL toetused, arendajad) 

 
  



2.5. Arengukava täitmise mõõdikud 
 

nr Mõõdiku nimi Andmeallikas Baastase 
Vahe-

tulemus 
2020 

Eesmärk 
2025 

1. 

Korrastatud taristuobjektide arv  
(vastavalt tegevuskavale) Vallavalitsus - 10 - 

Loodud uute vaba aja veetmise 
objektide arv Vallavalitsus - 8 - 

2. 

Valla koolis õppivate laste arv Vallavalitsus 23 
(03.2015) 30 30 

Valla koolis käivate laste osakaal 
valla lastest Vallavalitsus 25% 50% 50% 

3 . 

Statistilisse profiili kuuluvate 
ettevõtete arv 

Statistikaamet 
(ER031) 

45 
(2013) 

55 60 

Palgatöötaja keskmine brutotulu 
suhe riigi keskmisesse  

Statistikaamet 
(Piirkondliku 
statistika portaal) 

96% 
(2013) 97% 98% 

Valla elanike arv Rahvastiku-
register 

889 
(01.2015) 840 800 
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3. Arengukava rakendamine 
 
3.1. Rakendamine ja seire 
 
Sonda  valla  arengukava  rakendatakse  koostöös  volikogu,  vallavalitsuse,  ettevõtjate  ja 
kolmanda sektori organisatsioonidega. Arengukava määratleb strateegilised eesmärgid, 
mille  saavutamiseks  on  koostatud  tegevuskava.  Arengukava  strateegia  rakendamine 
toimub  tegevuste  kava  alusel,  kus  on  määratletud  tegevused  ning  mille  rahastamine 
toimub vastavalt eelarvestrateegias ja konkreetse aasta vallaeelarves toodule. 
 
Üks kord aastas (hiljemalt 1. oktoobriks) teostab vallavalitsus arengukava ülevaatamise 
ning  esitab  ülevaatuse  aruande  volikogule  kinnitamiseks.  Arengukava  ülevaatamisel 
hinnatakse  seatud  eesmärkide  saavutamist  ning  viiakse  vajadusel  sisse  korrektuurid 
mõõdikutesse  ja  sihtidesse  või  alustatakse  vajadusel  arengukava  muutmisega.  Samuti 
on  vajalik  üle  vaadata  valla  arengukava  uute  strateegiliste  dokumentide  uuendamisel 
või  koostamisel  (nt  valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arengukava,  valdkondlikud 
strateegiad). 
 
Arengukavas toodud tegevuskava (p 3.2) täpsustamine toimub iga-aastaselt koos 
eelarvestrateegia uuendamisega ning vajadusel korrigeeritakse seda eelarve 
koostamise või muutmise protsessi käigus, kus sisendit saavad anda kõik asjast 
huvitatud isikud. 
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3.2. Tegevuskava 
 

Valdkond Projekt / tegevus 2015 2016 2017 2018 2019+ 

1. Haridus ja 
noorsootöö 

1.1. Noortetoa rajamine Erras x x       

1.2. Sonda koolimaja rekonstrueerimine multifunktsionaalseks 
hariduse-, teenuste ja vaba aja keskuseks 

  x x x x 

1.3. Sonda Kooli staadioni rekonstrueerimine     x x   

1.4. Sonda lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimine   x       

1.5. Liiklusväljaku rajamine Sonda Kooli juurde     x     
KOKKU p 1 10 000 75 000 568 500 537 500 380 000 

2. Kommu-
naalmajan-
dus ja 
ettevõtlus 

2.1. Erra joogivee pumpla filtrite rekonstrueerimine x         

2.2. Erra aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja lokaalse 
puhasti rajamine  

  x x x   

2.3. Sonda aleviku veevõrgu laiendamine Sepa, Laane ja Võsa, 
Raja tänavatel 

    x x   

2.4. Metsa tn ja lasteaia kaevumajade seadmete 
rekonstrueerimine 

x         

2.5. Sonda aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja 
rajamine 

x x x x x 

2.6. Puurkaevude ja kanalisatsiooni rajamise toetamine 
hajaasustuses 

x x x x x 

2.7. Lagunenud ehitiste likvideerimine x x x x x 

2.8. Interaktiivse külastuskeskuse “Virumaa süda” rajamine 
Sonda valda 

x x x     

2.9. Tänavavalgustuse rajamine ja rekonstureerimine külades 
(Varinurme, Koljala) 

  x x     

2.10. Valla üldplaneeringu koostamine   x x     

2.11. Valla kriisireguleerimise kava koostamine   x x     

2.12. Viidamajanduse arendamine x x       

2.13. Erra-Liiva – Püssi kergliiklustee rajamine   x x x   

                                                 
7 MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus 
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2.14. Erra-Lüganuse kergliikustee rajamine       x x 

2.15. Uljaste järve äärse kergliiklustee rajamine         x 

2.16. Erra-Kiviõli kergliiklustee valgustuse rajamine     x x   

2.17. Uljaste järve äärse parkla rajamine    x       
2.18. Korteriühistuste ja eramute rekonstrueerimise toetamine x x x x x 
2.19. Alustavate ettevõtete toetamine (stardiabi) x x x x   

2.20. Erra ja Sonda aleviku varustamine 
videovalvesüsteemidega         x 

2.21. Kommunikatsioonidega kruntide ettevalmistamine Sonda 
alevikus 

  x x x   

2.22. Sonda raudteepeatuse parkla ja ühenduste rajamine x x    

KOKKU p 2 182 350 902 167 796 092 470 517 484 875 

3. Sotsiaal-
valdkond 

3.1. Sonda sauna renoveerimine   x x x   

3.2. Erra sauna renoveeerimine   x x x   

3.3. Sonda sotsiaalmaja rekonstrueerimine x x       
3.4. Munitsipaalkorterite renoveerimine Sondas ja Erras     x x   
3.5. Hooldekodu rajamine endise vallamaja baasil   x x x   

KOKKU p 3 34 000 51 667 28 667 28 667   

4. Kultuur, 
vaba aeg, 
sport, 
kodaniku-
liikumine 

4.1. Multifunktsionaalse väljaku rajamine (Kõrtsikopli)  x x       

4.2. Valgustatud terviseraja rajamine Sonda alevikku      x x   

4.3. Uljaste suveujula taastamine  x x x     
4.4. Lastemänguväljaku rajamine Erras     x x   
4.5. MTÜde tegevuse toetamine x x x x x 

4.6. Erra ja Sonda ühisürituste korraldamine  x x x x x 

4.7. Traditsiooniliste ja pärimuskultuuri ürituste korraldamine 
(Suvepiknik, Uljaste triatlon, Jaanituli, Uljaste Triibu jne) 

x x x x x 

4.8. Sonda karjääri arendamine rekratiivseks keskuseks    x x x x 

4.9. Piiriülese koostöö arendamine x x x x x 
KOKKU p 4 51 950 113 425 129 825 517 000 470 000 

 
 

INVESTEERINGUD KOKKU  
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Lisad 
 

Lisa 1. Lähteolukorra analüüs 
 
Järgnevalt antakse ülevaade olulisematest Sonda valla arengut mõjutanud ja 
mõjutavatest suundumustest. Vaadeldakse keskseid arengusuundi, nagu rahvastiku 
dünaamikat viimasel kümnendil, majanduskeskkonna arengut, sh ettevõtlus ja tööhõive, 
töökohad,  tööalane  ränne,  elanike  sissetulekud  ja  toimetulek  ning  töötus;  ning  teisi 
valdkondlikke arenguid (haridus ja noorsootöö; vallamajandus ja tehniline taristu; 
sotsiaalvaldkond; kultuur, vaba aeg ning kodanikuliikumine; valla juhtimine, eelarve ja 
finantsvõimekus)8. Igas valdkonnas tuuakse välja ka peamised järeldused.  
 
Arengusuuna  iseloomust  lähtuvalt  tuuakse  esile  peamised  trendid  ja  arengud,  mis  on 
olulised arvesse võtta eesmärkide seadmisel ja tegevuste kavandamisel.  
 
1. Rahvastik 
 
Sonda vald on Ida-Virumaa läänepoolseim vald. Seda ümbritsevad kolm Ida-Viru 
maakonna omavalitsusüksust - Aseri vald põhjas ja Lüganuse vald ja Kiviõli linn idas ja 
kaks  Lääne-Viru  maakonna  omavalitsusüksust  -  Vinni  vald  lõunas  ja  Rägavere  vald 
läänes.  Geograafiliselt  paikneb  Sonda  vald  suuremas  osas  Alutaguse  madaliku  piires, 
väiksem osa Kirde-Eesti lavamaal. Pinnamood on valdavalt tasane ning kaetud metsaga. 
Suure osa pindalast hõlmavad soostunud alad (põhiosa Sirtsi looduskaitsealast, Uljaste 
soo ja Kuresoo).  
 
Valla administratiivkeskusena toimiv Sonda alevik on Tallinnast 130, Jõhvist 40, 
Rakverest 30 ja Kiviõlist 10 kilomeetri kaugusel. Valla pindala on 148 km2, maksimaalne 
ulatus põhjast lõunasse ca 18 km ja laanest itta 12 km. Territooriumi suuruselt on see 
maakonnas  üheksas  vald  ja  moodustab  maakonna  pindalast  4%  ning  Eesti  Vabariigi 
pindalast 0,3%.  
 
Valla rahvastiku keskmine tihedus on 5,5 inimest ruutkilomeetri kohta, mis on madalam 
Ida-Viru maakonna maavaldade keskmisest asustustihedusest (9,6 in/km2). Valla lõuna- 
ja loodeosa on elanikega praktiliselt asustamata. Rahvastik on koondunud lääne-
idasuunaliselt läbiva Tallinn–Narva raudtee äärde ja valla kirdeossa.9 
 
Seisuga 01.01.2015. elas Rahvastikuregistri andmetel valla territooriumil 889 elanikku. 
Võrreldes omavahel Rahvastikuregistri ja Statistikaameti andmeid (2011. a toimus 
üleriigiline  rahva-  ja  eluruumide  loendus),  on  näha,  et  rahvaloenduse  andmetel  on 
piirkonnas  enam  kui  10%  vähem  elanikke  kui  Rahvastikuregistri  andmetel  (Tabel  1). 
See  tähendab,  et  reaalsuses  võib  valla  elanikkond  olla  veidi  väiksem  registreeritud 
numbriga võrreldes, omades seeläbi teatavat mõju nt avalikele teenuste või 

                                                 
8 Rahvastikudünaamika kirjeldamisel on valdavalt tuginetud kümneaastasele perioodile (s.o üldjuhul 
2005-2015, teistes valdkondades viieaastasele perioodile (2010-2014). Arvestades andmete 
kättesaadavusest tulenevaid piiranguid võivad mõnedes valdkondades olla ajalised kõrvalekalded. 
9 Allikas: Sonda  valla ÜVK, Kättesaadav: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/5201/4004/Lisa_UVK.pdf#   
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ettevõtlusele (kohapeal on nii teenuste tarbijaid kui ka töökäsi vähem, kui 
registreeritud elanikke, kelle tulumaks valla eelarvesse laekub). 
 

 
Joonis 1. Sonda valla ülevaatekaart 
 
1.1. Elanike arvu muutused 
 
Elanike arv on viimastel aastatel stabiilselt kahanenud, kümne aasta jooksul on elanike 
arv vähenenud enam kui viiendiku võrra (1131-lt 889-ni) (joonis 1). 
 
Sonda valla elanikkonna vähenemise tempo ületab maakonna keskmist. Seejuures tuleb 
arvestada, et maakondade võrdluses on Ida-Viru maa rahvastiku vähenemine 
keskmisest  kõrgem  -  perioodil  2005-2014  elanike  arv  vähenenud  11,9%  võrra,  Eesti 
tervikuna 1,1% võrra (tabel 1).  
 



 

 19 

 
Joonis 2. Registreeritud elanike arv Sonda vallas seisuga 01.01 (Allikas: 
Rahvastikuregister). 
 
Tabel  1.  Sonda  valla  elanike  arv  ja  rahvastikutihedus  aastatel  2005-2014  võrrelduna 
Ida-Viru maakonna ja kogu Eestiga (Allikas: Rahvastikuregister, Eesti Statistikaamet)10 
 

  Elanike arv 
(Rahvastikuregistri andmed) 

Elanike arv (Eesti 
Statistikaameti andmed) 

Rahvastikuregistri ja 
Statistikaameti 

andmete erinevus 

Asustustihedus 
(elanikku km² kohta, 

Statistikaameti 
andmetel) 

  Sonda Ida-Viru Eesti Sonda Ida-Viru Eesti Sonda 
Ida-
Viru 

Eesti Sonda 
Ida-
Viru 

Eesti 

2005 1131 176913 1370224 990 170090 1358850 12% 3,9% 0,8% 6,7 50,6 31,3 

2006 1103 175406 1371433 950 167970 1350700 14% 4,2% 1,5% 6,4 49,9 31,1 

2007 1060 172303 1360748 900 165540 1342920 15% 3,9% 1,3% 6 49,2 30,9 

2008 1009 170063 1363210 880 163050 1338440 13% 4,1% 1,8% 5,9 48,5 30,8 

2009 964 168136 1364265 830 160840 1335740 14% 4,3% 2,1% 5,6 47,8 30,8 

2010 955 166558 1365327 840 158800 1333290 12% 4,7% 2,3% 5,7 47,2 30,7 

2011 937 164093 1365463 860 156110 1329660 8% 4,9% 2,6% 5,8 46,4 30,6 

2012 947 161997 1364001 814 153716 1325217 14% 5,1% 2,8% 5,5 45,7 30,5 

2013 913 159222 1358336 804 151909 1320174 12% 4,6% 2,8% 5,4 45,2 30,4 

2014  913 155936 1354670 811 149483 1315819 11% 4,1% 2,9% 5,5 44,4 30,3 

05  vs 
14 -218 -20977 -15554 -179 -20607 -43031       

05  vs 
14 
(%) 

-
19,3% -11,9% -1,1% -18,1% -12,1% -3,2% 

      

                                                 
10  Rahvastikutrendide kirjeldamisel on eelkõige tuginetud rahvastikuregistri andmetele, edasistes 
valdkondlike  arengute  osas  on  statistiliste  näitajate  puhul  kasutatud  Statistikaameti  andmeid,  mis  on 
mõnevõrra  erinevad.  Selguse  huvides  on  Tabelis  1  toodud  rahvastikuregistri  ja  Statistikaameti  andmete 
erinevus. 
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1.2. Elanikkonna vanuseline koosseis 
 
Rahvastikuregistri andmetel elas 1.01.15 seisuga Sonda vallas 125 alla 19-aastast 
elanikku, mis moodustab 14% kogu valla elanikkonnast ja üle 65 oli aastaseid 223 (25% 
kogurahvastikust). Nii Ida-Viru maakonna kui Eesti keskmiste vastavate näitajatega 
võrreldes on Sonda vallas laste osakaal väiksem (Ida-Virumaal 18% ja Eestis keskmiselt 
20% elanikkonnast) ning eakate osakaal suurem (Ida-Virumaal 22% ja Eestis keskmiselt 
19% elanikkonnast) (joonis 3). Viimase kümnendi jooksul on laste osakaal kogu 
elanikkonnast  langenud  3%  võrra  (2005.  aastal  17%)  ning  eakate  osakaal  suurenenud 
4% võrra (2005. aastal 21,0% kogu elanikkonnast). Tegemist on üle-eestilise trendiga - 
Eestis  tervikuna  on  laste  osakaal  viimase  kümnendi  jooksul  vähenenud  22%-lt  20%-le 
ning eakate osakaal tõusnud 16,4%-lt 19%-ni. 
 
Tööealisi  elanikke  on  vallas  541  ja  nad  moodustavad  60,8%  kogu  valla  elanikkonnast. 
Tööealise elanikkonna osakaal on samas suurusjärgus Ida-Viru maakonna ja Eesti 
keskmisega (Ida-Virumaal 60,5% ja Eestis keskmiselt 60,4% elanikkonnast). 
 

 
Joonis 3. Sonda valla elanike vanuseline koosseis aastatel 2005-2014 (Allikas: 
Rahvastikuregister) 
 
Sonda valla elanikkonna koosseis on soolises tasakaalus - 889 elanikust 454 on mehed ja 
435 naised. Kui tööealise elanikkonna hulgas on mehed ülekaalus, siis alates 60 
eluaastast ületab naiste osakaal meeste osakaalu kogurahvastikust.  
 
Valla rahvastiku vanuselises struktuuris on suurimad vanuserühmad vahemikus 55-59 ja 
60-64.  Seevastu  lapsi  vanuses  5-14  on  Eesti  Vabariigi  taasiseseisvumisele  järgnenud 
sündimuse järsu languse tõttu enam kui poole vähem. Kuigi 65+ vanuserühma osakaal ei 
ole  viimase  kümnendi  jooksul  oluliselt  suurenenud,  on  see  suhteliselt  suur,  jäädes  25-
27% vahemikku kogu elanikkonnast (joonis 4). 
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Joonis 4. Sonda valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 01.01.2015 (Allikas: 
Rahvastikuregister) 
 
Eestlaste osatähtsus valla elanikkonnas on 75% ja see on püsinud suhteliselt 
muutumatuna  2000.  aastast  (74,5%).  Külade  lõikes  saab  esile  tuua  Koljala  küla,  kus 
ainsana eestlaste osakaal jääb alla poole (39%). Eestlaste osakaal on vähenenud paaris 
külas  (Koljala,  Ilmastu)  viiendiku  võrra  ning  suurenenud  enam  kui  kolmandiku  võrra 
Vainu külas, ent valdavalt tulenevad suured protsentuaalsed muutused, kuid see 
tuleneb külade väiksusest, nominaalne muutumine ei ole olnud niivõrd 
märkimisväärne.  on  olnud.  Ida-Viru  maakonnast  eristub  Sonda  vald  oluliselt  suurema 
eestlaste  osatähtsuse  poolest  elanikkonnas.  Ida-Viru  maakonnas  on  eestlaste  osakaal 
ainult 19,5%, Ida-Viru maakonna linnades 10,7% ja valdades 54,9%. Lisaks eestlastele 
elab Sonda vallas venelasi (ca 6%) ja määratlemata kodakondsusega isikuid (ca 7%). 

1.3. Loomulik iive ja ränne 
 
Sonda valla loomulik iive on negatiivne, surmade arv (14) ületas 2013. aastal sündide 
arvu (5) 9 võrra (joonis 5). Viimasel kümnendil on eranditult kõigil aastatel olnud vallas 
negatiivne iive ning 2005- 2013. aastani vähenes elanike arv negatiivsest iibest 
tulenevalt enam kui 100 inimese võrra.  
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Joonis  5.  Elussündinute  ja  surnute  arv  ning  loomulik  iive  Sonda  vallas  (Allikas:  Eesti 
Statistikaamet) 

Sündide ja surmade võrdlemiseks saab kasutada sündimuse- ja suremuse kordajaid ehk 
sündide ja surmade arvu jagatist 1000 elaniku kohta. Sonda vallas on mõlemad näitajad 
võrreldes ülejäänud Eestiga negatiivsemad – suremuse kordaja on 15,3 (Eestis 
keskmiselt 11,57) ja sündimuse kordaja 5,5 (Eestis keskmiselt 10,27) ning nende põhjal 
arvutatav loomuliku iibe kordaja (ehk  suhteline loomulik iive) on 2013. aasta andmetel 
põhjal -9,9 (Eestis -1,3). 

 
Joonis 6. Rändesaldo Sonda vallas (Allikas: Rahvastikuregister) 
 
Viimase kümnendil on rahvaarvu langust põhjustanud nii negatiivne iive, kui üksikute 
eranditega negatiivne rändesaldo (vt  joonist 4),  perioodil  2005-2013  lahkunud vallast 
üle 100 inimese enam kui on olnud sisserändajaid, mis on aastas keskmiselt 13 
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inimest.11 

1.4. Rahvastikupotentsiaal 
 
Rahvastiku taastootmispotentsiaal, mida võib hinnata potentsiaalses sünnitamiseas 
olevate  15-49  aastaste  naiste  suhtarvu  põhjal  elanike  koguarvu  15,3%,  jääb  Sonda 
vallas  alla  Eesti  keskmise  (20,3%  2013.  aastal).  See  tähendab,  et  valla  elanikkonna 
väheneb  Eesti  keskmisega  võrreldes  potentsiaalselt  kiiremas  tempos,  kuna  võimalike 
laste saajate osakaal ja sellest tulenev sündide osakaal on muu Eestiga võrreldes 
väiksem. 
 
Statistikaamet  on  koostanud  kohalike  omavalitsuste  loomuliku  rahvastikupotentsiaali 
hinnangud aastani 2040. Hinnang tugineb ainult loomulikule iibele ja ei arvesta 
rändega,  mistõttu  tuleb  silmas  pidada,  et  tegemist  ei  ole  rahvastiku  prognoosiga,  küll 
aga annab see indikatsiooni eesseisvatest rahvastiku muutustest. Statistikaameti 
hinnangu kohaselt on aastaks 2030 vähenenud elanike arv 17% võrra (620 elanikuni) 
ning  aastaks  2040  pea  30%  võrra  (566  elanikuni).  Kogu  perioodi  2013-  2014  jooksul 
prognoosib Statistikaamet elanike arvu vähenemist 187 inimese võrra, so 28,3% (joonis 
7). 
 

 
Joonis 7. Sonda valla rahvastikupotentsiaal aastaks 2040 (Allikas: Statistikaamet) 
 
Samuti tuleb rahvastiku vähenemisele lisaks arvestada eesseisvat eakate osakaalu 
suurenemist. Täna on 26% valla elanikkonnast 65-aastased ja vanemad, 
rahvastikutrendide  kohaselt  suureneb  eakate  osakaal  koguelanikkonnast  3,8%  võrra 
aastaks  2030.12 Piltlikult  tähendab  see  tänase  541  tööealise  elaniku  arvu  vähenemist 
aastaks 2030 kuni neljandiku võrra. 
 

                                                 
11 Siin  esitatud  rändesaldo  on  arvutatud  eelneva  aasta  Rahvastikuregistris  registreeritud  elanike  arvu 
muutuse ja sündide ja surmade vahe (loomuliku iibe) vahe põhjal. Statistikaameti avaldatava 
rändestatistika  põhjal,  mis  põhineb  rahvastikuregistri  ning  Kodakondsus-  ja  Migratsiooniameti  (KMA) 
andmetel  (kõikide  inimeste  andmed,  kes  registreerisid  uue  elukoha  moodustatakse  rändesündmused, 
mida täiendatakse KMA andmetega) on rändesaldo väiksem: perioodil 2005 – 2013 on olnud 
väljarändajaid sisserändajatest enam 52 võrra enam, ehk aastas keskmiselt 6 inimest rohkem on vallast 
lahkunud kui sinna elama asunud. 
12 https://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_rahvastiku_aruannne.pdf   

739 699 657 620 590 566

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2013 2015 2020 2025 2030 2035

Elanike arv



 

 24 

Demograafilise tööturusurve indeks, mis võrdleb eelseisval kümnendil tööturule 
siseneva  vanusrühma  (5-14)    arvukust  võrreldes  pensionieelses  eas  (55-64)  olevate 
ning tööjõuturult välja langevate elanike arvuga oli Sonda vallas 2014. aastal 0,58. Kui 
indeks on ühest suurem,  siis siseneb tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu 
potentsiaalselt  välja  langeb,  mis  on  heaks  arengueelduseks.  Sonda  vallas  on  viimasel 
kümnendil töösurve indeks olnud madalam kui Eesti keskmine (joonis 8).  
 

 
Joonis 8. Sonda valla demograafiline tööturusurve indeks (Allikas: Statistikaamet) 
 
1.5. Asustusjaotus 
 
Valla  territooriumil  paikneb  11  asulat,  kaks  alevit  ja  üheksa  küla13.  Suurima  elanike 
arvuga  keskused  on  Sonda  (491  elanikuga)  ja    Erra  (145  elanikuga)  alevikud,  külade 
elanike arv jääb vahemikku 5- 66 (Tabel 2).  
 
Tabel 2. Elanike arv Sonda valla asustusüksuste lõikes 1.01 seisuga (Allikas: 
Rahvastikuregister) 
Küla/ alevik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Erra-Liiva küla 75 72 67 64 67 66 67 66 
Erra alevik 183 177 180 174 166 161 156 145 
Ilmaste küla 5 4 4 4 3 3 3 3 
Koljala küla 38 38 38 36 54 50 44 42 
Nüri küla 31 30 27 26 27 27 28 29 
Satsu küla 9 10 12 12 13 10 6 5 
Sonda alevik 555 531 529 520 515 495 498 491 
Uljaste küla 15 15 13 10 10 10 9 8 
Vainu küla 16 13 10 12 15 16 21 20 
Vana-Sonda küla 0 0 0 0 0 0 15 14 
                                                 
13 Kuni 2013. aastani oli Sonda vallas 8 küla, 2013. aastal ajaloolise küla taastamisega eraldus Varinurme 
küla koosseisust 15 elanikuga Vana-Sonda küla. 
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Varinurme küla 75 71 72 75 75 73 63 61 
Sonda vald kokku 1006 964 956 936 947 914 913 889 

 
Peamised järeldused rahvastiku osas: 
 

 Sonda vald on väikese rahvaarvuga ning negatiivse loomuliku iibe ja rändesaldo 
tõttu suhteliselt kiiresti kahaneva rahvaarvuga. Rahvastikuregistri järgne elanike 
arv on viimasel kümnendil kahanenud keskmiselt 24 elaniku võrra aastas. 

 Suhteliselt  suur  eakate  (65+)  elanike  osakaal  (26%)  ning  vanusegruppide  55+ 
suhteline arvukus, mis toob 10 aasta perspektiivis kaasa pensioniealiste 
osakaalu  täiendava  suurenemise,  kuigi  nominaalselt  nende  arv  väheneb  koos 
rahvastiku kahanemisega. 

 Vanusegruppide 5-19 vähene arvukus ja madal demograafiline 
tööturusurveindeks  toob  10+  aasta  perspektiivis  kaasa  nii  sündimuse  languse 
kui tööealise elanikkonna osakaalu vähenemise. Tööealise elanikkonna 
vähenemine  toob  vallale  perspektiivis  kaasa  üksikisiku  tulumaksu  laekumise 
vähenemise  ning  samal  ajal  suureneva  surve  sotsiaalse  kaitse  kuludele,  kuna 
suureneb potentsiaalsete abivajajate hulk ning osakaal elanikkonnast. 

 Rahvastiku  taastootmispotentsiaal  on  keskmisest  madalam  (15,3%),  mistõttu 
laste  arv  ja  osakaal  valla  elanikkonnas  kahaneb  edaspidi  kiiremas  tempos,  mis 
toob kaasa veelgi järsuma elanike arvu vähenemise. 

 Sarnaselt valla lähipiirkonnaga on Sonda põhiprobleemiks kokkuvõtvalt 
rahvastiku  vähenemine  ja  vananemine.  See  tähendab,  et  perspektiivis  väheneb  
elanike arv kõigis vanusegruppides, seejuures väheneb laste osakaal 
elanikkonnast ja suureneb eakate elanike osakaal. Tööealise elanikkonna osakaal 
on lähiaastatel stabiilsem, ent tuleb silmas pidada, et arvukaimad on 
vanusegrupid 55-59 ja 60-64, kes kümneaastases perspektiivis tööjõuturult 
väljuvad.  
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2. Majanduslik ja sotsiaalne keskkond 
 
2.1. Peamised majandusharud ja ettevõtted   
 
Ida-Virumaa eristub majandussektoriti vaadeldes selgelt teistest maakondadest: 
esmasektori osakaal on Eesti keskmisest väiksem, tööstussektor aga ületab seda 
märkimisväärselt  olles  Eestis  suurim.  Lisaks  on  Ida-Virumaal  suurettevõtete  ülekaal 
tööstussektoris.  Need  näitajad  kinnitavad  Ida-Virumaa  kui  tööstuspiirkonna  eripära, 
mida ei ole piirkonna arengueelisena siiski piisavalt ära kasutatud. Sageli on 
probleemiks  ka  põlevkivimaardlate  kohal  paikneva  maa  kasutusega  seotud  piirangud, 
mis  võivad  takistada  alternatiivse  ettevõtluse  arengut.  Samuti  tõuseb  esile  Ida-Viru 
maakonna  elanike  kesine  ettevõtlusaktiivsus.14 Sonda  vald  erineb  maakonna  üldisest 
tööstuspiirkonnast suurema põllumajanduses ja metsanduse ettevõtete osakaaluga, 
kuid  põlevkivimaardlatega  seotuse  ning  vähese  ettevõtlusaktiivsuse  poolest  sarnaneb 
enam maakonna üldiste näitajatega. 
 
Statistikaameti  andmetel  tegutseb  Sonda  vallas  (2013.  aasta  seisuga)  68  statistilisse 
profiili kuuluvat üksust, sh 17 FIE-t, 28 OÜ-d, 18 MTÜ-d ja 5 kohaliku 
omavalitsusüksuse asutust. Statistilisse  profiili  kuuluvast 45 ettevõttest vaid kahes  on 
üle 10 töötaja, ülejäänud on mikroettevõtted. Kui vaadata statistilisse profiili kuuluvat 
majandusüksuste  suhtarvu  tööealisse  elanikkonda  (vanuses  15-64),  siis  100  tööealise 
elaniku  kohta  oli  2013.  aasta  alguse  seisuga  vallas  11,5 majandusüksust,  mis  jääb 
samuti  alla  Eesti  keskmine  näitaja  (14,9).15 Registreeritud  ettevõtete  arvust  paremini 
ettevõtlusaktiivsust  kajastav  majanduslikult  aktiivsete  ettevõtete  arv  Sonda  vallas  on 
Statistikaameti  andmetel  2012.  aasta  seisuga  17  ja  nende  arv  on  viimase  viie  aasta 
jooksul  küll  suurenenud  (2008.  aastal  oli  neid  11),  kuid  mitte  piisavalt.  1000  elaniku 
kohta teeb see 18 ettevõtet, mis jääb oluliselt alla nii Ida-Viru maakonna kui kogu Eesti 
vastavatest näitajatest (vastavalt 20,1 ja 51,1).  
 
Sonda  valda  iseloomustab  ka  suhteliselt  vähe  mitmekesine  majandus.  Kõige  enam  on 
vallas 2013. aasta seisuga põllumajandus- ja metsamajandusvaldkonna ettevõtteid. 
Põllumajandusettevõtetele (19) järgnevad hulgi- ja jaekaubandus (7) ning töötlev 
tööstus  (4)  (joonis  9).  Kogu  Ida-Viru  maakonna  ettevõtete  tegevusalade  struktuurist 
erinebki Sonda vald eelkõige suurema põllumajandusettevõtete osakaalu ning väiksema 
kaubanduse, mootorsõidukite remondi, ehituse ning veondus- ja laondusvaldkonna 
ettevõtete osakaalu poolest. 
 

                                                 
14 Praxis (2013) Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine  
Lõpparuanne Kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Polevkivi-kaevandamise-ja-
tootlemise-sotsiaalmajanduslikud-mojud.pdf    
15  Statistikaameti  statistilise  profiili  majandusüksuste  arv  korrutatuna  100-ga  ning  jagatuna  15-64  aastaste 
elanike arvuga. Allikas: KOV võimekuse indeks  
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Joonis  9.  Vallas  tegutsevad  majandusüksused  tegevusalade  lõikes  2013.  aasta  seisuga 
(Allikas: Eesti Statistikaamet) 
 
Vallas tegutsevate majandusüksuste koguarv on viimase kümnendi vältel olnud 
suhteliselt stabiilne jäädes vahemikku 38-47. Põllumajandusettevõtete arv on iga-
aastaselt  vähenenud  ning  nende  osatähtsus  kahanenud  –  8  võrra  alates  2005.  aastast 
(tabel 3). Teistes valdkondades on ettevõtete arv aastatel 2005-2013 püsinud 
suhteliselt stabiilsena. Sel perioodil on ettevõtteid lisandunud töötlevas tööstuses (+3), 
ehituses  (+3)  ning  haldus-  ja  abitegevustes  (+3),  infos  ja  sides  (+2)  ning  kinnisvaras 
(+2).  Üksikud ettevõtted on  lisandunud  ka  hulgi- ja  jaekaubanduses (+1),  veonduse ja 
laonduse  (+1)  ning  majutuse  ja  toitlustusvaldkonda  (+1),  kuid  ettevõtete  koguarv  on 
ikkagi suhteliselt tagasihoidlik (kokku 45). 
 
Tabel  3.  Statistilisse  profiili  kuuluvad  ettevõtted  ja  nende  arvu  muutus  Sonda  vallas 
tegevusalade lõikes perioodil 2005-2013 (Allikas: Statistikaamet) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Muutus 
2005/ 
2013 
(%) 

Põllu- ja 
metsamajandus 27 28 20 25 22 24 27 22 19 -29,6% 
Töötlev tööstus 1 3 2 2 2 3 4 4 4 300,0% 
Elektrienergia 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 
Veevarustus;  
jäätmekäitlus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

- 
 

Ehitus 1 0 1 1 1 1 1 2 3 200,0% 
Hulgi- ja 
jaekaubandus 7 10 4 4 2 3 2 2 7 - 
Veondus ja laondus 3 3 7 5 6 3 3 3 3 - 
Majutus ja toitlustus 0 0 0 0 0 1 2 1 1 - 
Info ja side 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 

Põllumajandus; 19

Töötlev tööstus; 4Ehitus; 3

Hulgi- ja 
jaekaubandus; 7

Veondus ja laondus; 
3
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Haldus- ja 
abitegevused; 3

Haridus; 1
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Finants- ja 
kindlustustegevus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 
Kinnisvaraalane 
tegevus 0 0 1 1 2 3 1 2 2 - 
Kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane tegevus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100,0% 
Haldus- ja 
abitegevused 0 0 1 0 1 3 5 3 3 

- 
 

Haridus 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 
Kunst, meelelahutus 
ja vaba aeg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 
Muud teenindavad 
tegevused 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 
Tegevusalad kokku 40 45 38 39 38 43 47 42 45 12,5% 
Ida-Virumaal kokku 3695 6133        66% 
Eestis kokku 65362 112760        73% 

 
Ettevõtete surma- ja sünnimäär, mis näitab surnud või sündinud ettevõtete osatähtsust 
tegutsevate ettevõtete arvus, jääb perioodi 2005-2012 keskmisena Sonda vallas 
suhteliselt  samale  tasemele  kui  Ida-Virumaal  ning  Eestis  keskmisena  (Sonda  vallas 
vastavalt  8,6  ja  15,7,  Ida-Virumaal  8  ja  11,4  ning  kogu  Eestis  8,3  ja  12,7).  Kuid  kui 
võrrelda sel perioodil kogu statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arvu muutust Ida-
Virumaal või Eestis tervikuna, mis on enam kui poole võrra, on Sonda valla ettevõtete 
arvu ca 13%-line suurenemine olnud äärmiselt tagasihoidlik (tabel 3). 
 
2.2. Töökohad ja tööhõive struktuur 
 
Valla  suurimad  tööandjad  on  Sonda  Vallavalitsus  (43  töötajaga)  ja  puidutöötlemise 
ettevõte  OÜ  Teamwood  (29  töötajaga),  mis  tegeleb  saematerjali  töötlemise  ja  majade 
tootmisega. Oluliselt väiksemad ent siiski olulised tööandjad on 
põllumajandusettevõtetest  teravilja-,  rapsi- ning  lihaveisekasvatusega  tegelev  FT  Eesti 
OÜ  (7  töötajaga)  ja  peamiselt  teravilja-  ning  rapsi-  müügiga  tegelev  Erra  Agro  OÜ  (4 
töötajaga). Vallas tegutsevad ka mitmed FIE-dest väiketalupidajad. 
Põllumajandusloomade farmidest on valla territooriumil Erra alevikus OÜ Matka Farm. 
Teenindusettevõtetest Koljala külas Tuhamäe Hostel, Sonda alevikus Sonda kõrts, kaks 
toiduainete kauplust, millest ühes asub postipunkt. Ühiskondlikest hoonetest asub Erra 
alevikus Erra Lasteaed koos samas majas asuva raamatukoguga ja saun. Sonda alevikus 
asuvad vallavalitsus, Sonda Kool koos lasteaiaga, raamatukogu, rahvamaja ja saun. 
 
VKG  ja  Kiviõli  Keemiatööstus  plaanivad  aastaks  2020  avada  Sonda  alevikust  lõunas 
põlevkivikaevanduse  mahuga  4,7  miljonit  tonni  aastas,  mis  kogu  piirkonda    tervikuna 
toob  prognoosi  kohaselt  juurde  700-800  uut  töökohta16.  Täiendavad  töökohti  luuakse 
ka kavandatava hoolekandeasutuse rajamisega Sonda valda. Vallavolikogu on algatanud 
detailplaneeringu kuni 170-kohalise hoolekandeasutuse rajamiseks endisesse 

                                                 
16 Praxis (2013) Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine  
Lõpparuanne Kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Polevkivi-kaevandamise-ja-
tootlemise-sotsiaalmajanduslikud-mojud.pdf  
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vallavalitsus  hoonesse  (Lembitu  46)  OÜ  Häcke  poolt,  kellele  kuulub  üle  Eesti  rohkem 
kui 300 hooldekodukohta. 
 
2.3. Tööalane pendelränne  
 
Tööalane pendelränne on tänapäeval elanike seisukohast tavaliseks muutunud, 
omavalitsusi mõjutab see aga erinevates transpordi ja teedega seonduvates küsimustes, 
samuti maksulaekumise osas. Statistikaamet on 2011. aasta rahva ja eluruumide 
loenduse  andmetel  analüüsinud  rahvastiku  pendelrännet  ning  määranud  selle  käigus 
toimepiirkonnad, mille piires inimesed iga päev eelkõige töö pärast liiguvad. Täpsema 
ülevaate  saamiseks  analüüsiti  pendelrännet  omavalitsusüksusest  detailsemal  tasandil, 
määrates inimese elukoha (pendelrände lähtekoha) kandi täpsusega. Tööalase liikumise 
lähtekohana  on  vaadatud  kante  (Erra  alevik,  Koljala-Vainu,  Uljaste-Satsu,  Erra-Liiva, 
Nüri ja Sonda alevik) ja sihtkohana vaid linnalisi asulaid. Analüüsi põhjal moodustuvad 
Eesti 58-st linnalisest asulast 37 toimepiirkonda ehk keskus-tagamaa süsteemi. 17 Sonda 
valla  elanike  tööalase  pendelrände  sihtkohtadeks  on  Kiviõli  ja  Rakvere  (vt  tabel  4  ja  
joonis 10). 
 
Tabel  4.  Kantide  ja  linnaliste  asulate  peamine  pendelrändesihtkoht,  liikujate  arv  ja 
pendelrändeintensiivsus peamisse sihtkohta (31.12.2011 seisuga)18 

Pendelrände 
lähtekoht 

Peamine 
pendelrände 

sihtkoht 
Tööränne  

(inimeste arv) 

Pendelrände intensiivsus  
(% kandi Eestis 

hõivatutest)  Vöönd 
Erra alevik Kiviõli linn 23 41,1 Lähivöönd 
Koljala-Vainu Kiviõli linn <5 44,4 Lähivöönd 
Uljaste-Satsu Kiviõli linn 7 41,2 Lähivöönd 
Erra-Liiva Kiviõli linn 7 29,2 Siirdevöönd 
Nüri Rakvere linn <5 20 Siirdevöönd 
Sonda alevik Rakvere linn 31 19,9 Siirdevöönd 

 
Sonda  valla  kantidest  on  intensiivsema  tööalase  rändega  Erra  alevik,  Koljala-Vainu 
(Koljala küla ja Vainu küla) ja Uljaste- Satsu kant (Uljaste, Satsu, Ilmastu ja Varinurme 
küla).  Neist  kantidest  töötab  üle  40%  hõivatutest  Kiviõli  linnas  moodustades  seega 
Kiviõli toimepiirkonna lähivööndi. Samuti kuulub Kiviõli toimepiirkonda Erra-Liiva kant 
jäädes madalama rände intensiivsusega siirdevööndisse. Sonda alevik ja Nüri kant 
moodustavad 20% tööalase Rakvere linna siirdevöödi. 
 
Maksu- ja Tolliameti andmetel on Sonda valla elanike jaoks suurimad 
naaberomavalitsustes  asuvateks  tööandjateks  Rakveres  asuv  uste  tootmisega  tegelev 
JELD-WEN  Eesti  AS  (töötab  ca  25  Sonda  valla  elanikku),  Kiviõli  linnas  asuv  Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ (töötab ca 18  Sonda valla elanikku) ning Riigimetsa Majandamise 
Keskuse (RMK) Ida-Virumaa metskond (15). Vähematele ent siiski neljale või enamale 
Sonda valla elanikule pakuvad tööd Kadrinas asuv lastemööblit tootev firma Flexa Eesti 
AS, Eesti Raudtee, SA Kiviõli Tervisekeskus, Lüganuse Vallavalitsus, Kiviõli I Keskkool, 
AS Virumaa Metsatööstus ning alkoholi jaekaubandusega tegelev OÜ Aldar Eesti. 

                                                 
17 Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine. Kättesaadav:  http://www.stat.ee/dokumendid/77742  
18  Selles analüüsis vaadatakse pendelrändevoogusid ainult oma ja naabermaakondadesse. Seega saab ka 
peamine pendelrändesihtkoht olla ainult oma või naabermaakonna linnaline asula.  
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Joonis 10. Ida-Viru maakonna tööränne 2011. aasta seisuga (Allikas: Statistikaamet) 
 
2.4. Ettevõtluse ja turismi arendamine piirkonnas 
 
Piirkonna omavalitsuste, era ja  mittetulundussektori  organisatsioonidega kohaliku elu 
ja  initsiatiivi  integreeritud  arendamisele  suunatud  MTÜ  Virumaa  Koostöökogu  (VIKO) 
on koostanud piirkonna arengustrateegia 19 . Selles seatakse 2015-2023. aastaks 
piirkonna arengueesmärkideks elanikkonna ettevõtlikkuse kasvatamise ning 
väikeettevõtluse toetamise. Kuna  piirkonna peamiseks probleemiks on rahvastiku 
vähenemine ja vananemine on VIKO piirkonna strateegias nende trendide 
pidurdamiseks keskendutud eelkõige kahele valdkonnale: kvaliteetsete töökohtade 
tekitamisele eelkõige valdkondades, mis pakuks väljakutset ka  noorematele inimestele 
ning  elukeskkonna  kvaliteedi  parandamisele  ja  sellise  tasemeni  viimisele,  mis  oleks 
atraktiivne ka väljaspool piirkonda elavate inimeste regiooni toomiseks. 
 
Kogu piirkonna (Aseri, Lüganuse, Maidla, Rägavere ja Sonda vald ning Püssi linn) 
ühisosaks on  nii  suurtööstuse pärand ja  põlevkivi kaevandamise alad, kui paiknemine 
looduslikult väga mitmekesises piirkonnas (jõed, järved, metsad, sood, meri) mis 
võimaldab senised tööstusalad võtta kasutusele aktiiv- ja seiklustegevusteks. Seega on 
arengupotentsiaaliks eelkõige piirkonna turismiressurss ning Eestis unikaalse 
kasutusest  väljas  kaevandus-  ja  tööstusalade  kasutamise  kogemus  (Kiviõli  poolkoksi 
mägi, Aidu karjäär).  

                                                 
19  Virumaa Koostöökogu MTÜ (2014) Virumaa Koostöökogu strateegia 2015 – 2023. Tööversioon. 
Kättesaadav: http://www.viko.ee/upload/files/viko%20strateegia%2026_06_2014%20tööversioon.pdf  
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Turismi ja ettevõtluse arendamisel on piirkonna tugevusteks tugevad kohapealsed 
võrgustikud,  mis  ühendavad  piirkonna  ettevõtjaid,  omavalitsusi  ja  kolmandat  sektorit 
(Viru toit, Südame Tee), mitmekülgne teenuste pakett – olemasolevate 
teenusepakkujate najal on piirkonnas võimalik tarbida palju erinevaid teenuseid 
(majutus, toitlustus, väiketooted, kaubandus, aktiivpuhkuse teenused, jahindusteenused 
jms)  ning  hea  infrastruktuur  -  ühendusteedevõrk  (raudtee  ning  maanteed)  ja  ligipääs 
energiavarustusele. Samuti on piirkonnas palju erinevaid sportimisvõimalusi ja –
rajatisi. Piirkonna nõrkusteks on vähene  ettevõtlusjulgus ja  algatusvõime  olemasoleva 
ressursi ärakasutamiseks, väike elanike arv omavalitsuste ja ettevõtete vahelised 
vähesed  koostööoskused,  vähene  noorte  juurdekasv  ning  piirkonna  turismiobjektide 
hajutatus, mis raskendab koostööd.  
 
Strateegias  väljatoodud  piirkonna  arenguvõimalusi  tuleks  arvestada  ka  Sonda  valla 
strateegiliste eesmärkide seadmisel. Avastamata on loometegevuste potentsiaal 
piirkonnas  –  loomemajanduse  arendamine  võimaldaks  oluliselt  parandada  piirkonnas 
tehtavate toodete ja osutatavate teenuste mitmekesisust ja kvaliteeti, samuti on 
potentsiaali  atraktiivsuse  tõstmisel  noorte  seas  keskendudes  seiklustegevustele  ja  –
objektidele  loob  piirkonnas  noortele  atraktiivseid  töökohti.  Nii  turismi-  kui  ka  üldse 
väikeettevõtluses on veel kasutamata nišše ning katmata valdkondi ja teenuseid, mida 
on võimalik piirkonnas pakkuda. Konkurents turismiturul piirkonnas pole veel 
muutunud tihedaks. VIKO tegevuspiirkonna visiooniks on luua Eesti tuntuim seikluslik 
puhke- ja turismipiirkond koos uute ja huvitavate toodete ning teenustega. VIKO 
püüdleb selle poole, et piirkond oleks maailma mastaabis unikaalne, põimides 
põlevkivikaevandamise ning mitmekesise looduse keskkonnasõbralikul moel üheks 
tervikuks. Oluline on, et piirkonnas oleks atraktiivne ja hinnatud elu- ja 
ettevõtluskeskkond. 
 
Selle saavutamiseks on oluliseks arenguvaldkonnaks nii mikroettevõtluse tasandil 
kohaliku tooraine väärindamine, uute teenuste arendamine, innovatsioon ettevõtluses, 
võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste kvaliteedi tõstmine, kultuuri sh. 
suurürituste ja sporditegevuse sulandamine turismivaldkonda kui ka laiemalt haridus- 
ja  kompetentsi  tõstmine,  ettevõtlikkushoiakute  kujundamine  alates  koolist,  noorte  ja 
alustavate  ettevõtjate  mentorlus  jms.  Lisaks on  oluline  roll  taristul  –  muudatused  läbi 
planeeringute, energiasääst ja taastuvenergia, juurdepääsuteed, uute 
majutusvõimaluste väljaarendamine.20 
 
Sonda  valla  üheks  peamiseks  tugevuseks  seni  on  looduslik  turismipotentsiaal  Uljaste 
järve ja oosi näol. 2004. aasta koostatud Sonda valla teemaplaneeringu alusel on Uljastel  
ette nähtud avalik supelranna ja supluskoha koos parkla ja telkimise ning 
lõkketegemise  kohaga  rajamine,  lastelaagri  territooriumi  arendamine,  vaateplatvormi 
ehitamine, kämpingukoha arendamine, oosil matka-, mägiratta- ja suusarajadade 
märgistamine ja viitadega tähistamine jpm. Vald osaleb aktiivselt „Südame tee“ 
turismimarsruudi koostamisel ja käivitamisel.  
 

                                                 
20  Virumaa Koostöökogu MTÜ (2014) Virumaa Koostöökogu strateegia 2015 – 2023. Tööversioon. 
Kättesaadav: http://www.viko.ee/upload/files/viko%20strateegia%2026_06_2014%20tööversioon.pdf  
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Lisaks  Uljaste  järvele  ja  oosile  on  Sonda  vallas  vaatamisväärsusteks  Erra  jõgi,  Sirtsi 
looduskaitseala ja Uljaste ja Uhaku maastikukaitsealad. Aktiivse  puhkuse teenust 
pakuvad Kiviõli Jahimeeste Ühing – jahiturismi teenuseid, Uljaste matkarada ning 
Uljaste  suvine  ja  talvine  triibu  –  kalastusvõistlus.  Lisaks  pakutavatele  puhkevõimalusi 
tegutsevad vallas Sonda kõrts ja Tuhamäe Hostel (Valdus OÜ). Kiviõli piirkonna 
omavalitsustes on olemas märkimisväärsed loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandi 
ressursid. Selline turismi ressursi baas võimaldab teiste omavalitsustega koostöös 
perspektiivis oluliselt arendada turismiteenuste pakkumist nii sisemaisele kui ka 
välisturistile, mis tooks täiendavaid turiste ka  Sonda valda. 
 
2.5. Elanike sissetulekud ja toimetulek 
 
Elanike sissetulekute poolest erineb Sonda vald Eesti keskmisest vähesel määral, 
palgatöötaja keskmine brutotulu jääb 2013. aastal Eesti keskmisest (900,1 eurot) ca 4% 
madalamale  tasemele  (867,5  eurot).  Aastate  lõikes  on  brutotulu  Sonda  vallas  olnud 
märgatavalt kõrgem kui Ida-Viru maakonnas keskmiselt (2013. aastal ca 8% kõrgem – 
867,5 eurot  võrrelduna Ida-Viru keskmise 765,8 euroga) (vt joonis 11). 
 

 
Joonis 11. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2010-2013 (Allikas: Statistikaamet)  
 
Palgatöötajate vanuserühmade lõikes on kuu keskmine brutotulu samuti Eesti 
keskmisega  võrreldav,  ületades  Ida-Viru  maakonna  keskmist,  seda  eriti  märgatavalt 
keskmises vanusegrupis (25-49) – 996,9 eurot Sonda vallas ja 813,6 Ida-Viru 
maakonnas (joonis 12). 
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Joonis  12.  Palgatöötajate  kuukeskmine  brutotulu  vanuserühmade  lõikes  2013.  aastal 
(Allikas: Statistikaamet) 
 
Palgatöötaja  keskmine  brutotulu  on  iga-aastaselt  suurenenud,  ent  brutotulu  saajate 
hulk  on  stabiilselt  languses  (joonis  13).  Valla  elanikkonna  vanuselisest  koosseisust 
tulenevalt on  enamate isikute tööjõuturult väljumas kui uusi sisenemas, seega suurim 
brutotulu  saajate  arvu  vähenemine  on  toimunud  just  kahes  alumises  vanusegrupis    - 
alla 25 on vähenenud viimase kümne aasta jooksul 35-lt 20-le ning vanusegrupis 25 – 
49 brutotulu teenijate arv 222-lt 168-le (joonis 14).  
 

Joonis  13.  Palgatöötaja  keskmine  brutotulu  ja  brutotulu  saajad  2005-2013  (Allikas: 
Statistikaamet) 
 

900,1

607,3

1007,1

831,9

651,7

765,8

587,2

813,6

747,9

631,9

867,5

657,6

996,9

751,0

643,3

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

Kokku Alla 25 25-49 50-62 63 ja
vanemad

Kogu Eesti

Ida-Viru maakond

Sonda vald

378 397 397 387
344 329 328 336 320

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Palgatöötaja kuukeskmine
brutotulu, eurot

Brutotulu saajad



 

 34 

 
Joonis 14. Brutotulu saajad vanuserühmade lõikes 2005-2013 (Allikas: Statistikaamet) 
 
2.6. Töötus 
 
2008. aasta lõpus toimus Sonda vallas sarnaselt Eesti teiste piirkondadega 
registreeritud töötuse oluline kasv ning töötute arv pea kolmekordistus. 2009. aastal oli 
töötuse  määr  (registreeritud  töötute  osakaal  tööealisest  elanikkonnast)  Sonda    vallas 
6,0%, töötuse kõrghetk oli 2010. aasta alguses mil vallas oli 51 registreeritud töötut ehk 
8,3% tööealisest elanikkonnast, peale seda on töötutute arv vähenenud (tabel 7). 2014. 
aasta  alguseks  oli  töötus  kõigest  3,1%,  mis  jääb  nii  alla  Eesti  (4,3%)  kui  Ida-Virumaa 
(7,2%) keskmisest töötusest (joonis 15). 
 

 
Joonis 15. Registreeritud töötute arv Sonda vallas aastatel 2005-2014 (Allikas: 
Statistikaamet) 
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Joonis  16.  Registreeritud  töötute  osakaal  tööealisest  elanikkonnast  1.  jaanuari  seisuga 
(Allikas: ESA, rahvastikuregister) 
 
Töötus ei ole valla sotsiaalmajanduslikus olukorras probleemne näitaja, kuid juba 
eelnevalt  rahvastiku  dünaamika  osas  kirjeldatud  elanikkonna  vananemisest  tulenev 
ülalpeetavate määr ületab märkimisväärselt nii Ida-Virumaa kui Eesti keskmist (joonis 
17). Ülalpeetavate määr  näitab sisuliselt mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise 
inimese kohta ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. See tähendab, 
et  lähiaastatel  väheneb  maksumaksjate  hulk, kuid  suureneb  potentsiaalselt  sotsiaalset 
kaitset vajavate elanike arv ning seda ülejäänud Eestiga võrreldes kiiremas tempos.    
 

 
Joonis 17. Ülalpeetavate määr perioodil 2010-2014 (Allikas: Statistikaamet) 
 
 

3,5%
2,5%

1,6% 1,8%

4,5%

10,5%

7,7%

5,7%
5,0%

4,2%

8,4%

6,2%

3,7% 3,5%

7,2%

14,5%

11,8%

10,0%

8,7%

7,2%

5,5%

4,1%

2,1% 2,0%

6,0%

8,3%

6,4% 6,7%
7,4%

3,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eesti

Ida-Viru maakond

Sonda vald

48,1 48,5
49,4

50,9
49,9

47,5 47,6
48,5

50,9 50,8

60,4
61,2

63,4

57,9

67,2

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014

Kogu Eesti

Ida-Viru maakond

Sonda vald



 

 36 

Peamised järeldused majandusliku ja sotsiaalse keskkonna kohta: 
 

 Valla  ettevõtete,  sh  aktiivsete  ettevõtete  arv  on  mõnevõrra  suurenenud,  kuid 
suurenemine  jääb  protsentuaalselt  alla  Eesti  ja  Ida-Viru  keskmisele  ettevõtete 
arvu  kasvamisele. Vallas  ei ole ühtegi  ettevõtet, kus on enam kui 50  töötajat ja 
ainult 2 ettevõtet enam kui 10 töötajaga. 

 Sonda  vald  on  suhteliselt  tihedalt  seotud  tööalase  pendelrändega  Rakvere  ja 
Kiviõli  linnadega.  Tööjõuareaalide/  toimepiirkondade  keskuste  lähedus  Sonda 
vallale aitab leevendada vallas pakutavate töökohtade suhteliselt vähest 
arvukust  ning  aitab  kaasa  vallaelanike  suhteliselt  kõrgele  palgatulule,  mis  on 
kõrgem kui Ida-Virumaa keskmine.  

 Vallas  suhteliselt  madal  registreeritud  töötuse  määr,  seega  ei  ole  töötus  ei  ole 
valla  sotsiaalmajanduslikus olukorras  probleemne  näitaja, küll aga elanikkonna 
vananemisest  tulenev  ülalpeetavate  määr,  mis  ületab  märkimisväärselt  nii  Ida-
Virumaa kui Eesti keskmist. See tähendab, et lähiaastatel väheneb 
maksumaksjate  hulk,  kuid  suureneb  potentsiaalselt  sotsiaalset  kaitset  vajavate 
elanike arv ning seda ülejäänud Eestiga võrreldes kiiremas tempos.   

 Palgatöötaja keskmine brutotulu on iga-aastaselt suurenenud, ent brutotulu 
saajate  hulk  on  stabiilselt  languses,  mis  tuleneb  valla  elanikkonna  vanuselisest 
koosseisust ning enamate isikute tööjõuturult väljumisest kui on uusi sisenejad. 
Suurim  brutotulu  saajate  arvu  vähenemine  on  toimunud  just  kahes  alumises 
vanusegrupis  - alla 25 ning vanusegrupis 25 – 49. 

 Vallal on koos naaberomavalitsustega potentsiaali turismi ja ettevõtluse 
arendamiseks nii uute töökohtade loomiseks kui seeläbi ka uute elanike 
piirkonda meelitamiseks. Suurim potentsiaal seisneb seiklusliku 
turismipiirkonna fookuse väljaarendamises. Samuti on arenguruumi 
väikeettevõtluses veel kasutamata niššide ning piirkonnas katmata valdkondade 
ja teenuste arendamises, mis aitavad kujundavad piirkonnast atraktiivsema 
elukeskkonna. 
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3. Valdkondlik analüüs 
 
3.1. Haridus ja noorsootöö 
 
Alusharidus 
 
Sonda vallas pakutakse alusharidusteenust kahes asutuses: Sonda alevikus asuvas 
alates  2011.  aastal  reorganiseeritud  ja  Sonda  Kooliga  ühendatud  lasteaiarühmas21 ja 
Erra alevikus asuvas Erra lasteaias. Kummaski lasteaias tegutseb üks liitrühm ja töötab 
kaks pedagoogi (tabel 5). 
 
Tabel 5. Sonda valla lasteaedades käivate laste arv ja rühmade arv (Allikas: EHIS) 
Õppeaasta 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 14/15 
Erra lasteaed 18 15 20 12 11 17 
Sonda lasteaed 14 15 16 19 18 16 
Laste arv kokku 32 30 36 31 29 35 
Rühmade arv 2 2 2 2 2 2 

 
Üldharidus 
 
Sonda  vallas  pakutakse  üldharidusteenust  ühes  asutuses  –  Sonda  Koolis.    Koolis  on  9 
klassi neljas liitklassis ja neis õpib 23 õpilast. Koolis töötab 7 õpetajat. Sonda Põhikooli 
õpilaste arv on pidevalt vähenenud jõudes tänaseks 23 õpilaseni, 2005/2006. 
õppeaastal oli õpilaste arv 58 (tabel 6).  
 
Tabel 6. Sonda kooli õpilaste ja pedagoogide arv perioodil 2009.-.2015. (Allikas: EHIS) 

 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 1.01.2015 

Õpilaste arv 27 28 34 30 28 23 
I kooliaste (1.-3. klass) 11 11 9 7 5 7 
II kooliaste (4.-6. klass) 10 12 18 13 9 6 
III kooliaste (7.-9. klass) 6 5 7 10 14 10 
Õpetajate ametikohtade arv 5,7 6,1 5,6 5,6 5 5,2 
Õpetajate arv 11 10 9 10 8 7 

 
Koolihoone seisukord on viimastel aastatel mõnevõrra paranenud tänu 
investeeringutele. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist on 
rahastatud  Sonda  Kooli  õppekorpuse  katuse  rekonstrueerimist  35 000  euroga  2012. 
aastal ja Sonda Kooli spordisaali katuse rekonstrueerimist 36 000 euroga 2013. aastal. 
Samas vajab suur osa hoonest endiselt kaasajastamist. 
 
Õppeaasta  jooksul  lõpetanud  õpilaste  osakaal  alustanutest  on  viimase  kümne  aasta 
jooksul olnud vahemikus 66-100%, viimasel paaril aastal on kõik õpingutega alustanud 
õpilased kooli lõpetanud. Edasiõppijate osakaal Sonda koolis põhikooli lõpetanutest on 
enamast olnud 100%, s.t  enamikul aastatest on kõik põhikooli lõpetajad asunud edasi 

                                                 
21 Sonda lasteaed iseseisva asutusena suleti 2011. aastal ning lasteaed jätkab Sonda Põhikooli koosseisus. 
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õppima gümnaasiumi või kutsekooli teises kohalikus omavalitsuses.22 2006.- 2008. 
aastal  jätkas  edasiõppijatest  pooled  õpinguid  kutsehariduses  ja  pooled  üldhariduses, 
seejuures kõrgemate hinnetega õpilased jätkavad õpinguid üldhariduskoolis ja 
väljaspool maakonda.23  
 
Sonda  Koolis  on  põhikooli  jätkusuutlikuks  arendamiseks  väga  väikene  õpilaste  arv, 
kõigest paarikümne õpilasega koolis töötab ainult 2-3 klassi liitklassidena, kolmveerand 
valla  põhikoolilastest  käivad  koolis  väljaspool  valda.  Põhikooli  ulatuses  on  keskmine 
klassikomplekti  täituvus  selgelt  alla  10  õpilase  (mis  on    kriitiline  piir  haridustoetuse 
eraldamisel).  Kooli  hoone  on  samuti  alakoormatud  (koolis  on  120  kohta).  Sellistes 
oludes  on  varem või  hiljem  tõenäoline  õppetöö  ümberkorraldamine  (nt  muutmine 
algkooliks)  või  kooli  täielik  sugemine.  Tänase  koolipidamisega  jätkamisel  tuleb  vallal 
leida oma eelarvest täiendavaid vahendeid, et tagada pedagoogidele alampalga 
maksmine.24 
 
Õppetulemuste  osas  jäävad  Sonda  kooli  õpilaste  eksamite  tulemused  (eesti  keel  ja 
kirjanduse ning matemaatika) 10-20% alla riigi keskmiseid tulemusi25.  
 
2007/2008. õppeaastal õppis 63% Sonda vallas elavatest õpilastest väljaspool 
koduvalda (32 õpilast 67 õpilasest õppisid Sonda Koolis) 26 . Tänaseks on 
rahvastikuregistri andmeid arvestades mujal õppijate osakaal suurenenud (vallas on ca 
90  põhikooli  ealist  last).  Seega  võib  mujal  õppijate  osakaalu  tõusu  trendi  jätkumist 
eeldada  ka  järgnevatel  aastatel.  Õpilaste  rände  mõjud  on  tunduvalt  kasvanud  ning 
mõjutavad üha enam kohalike omavalitsuste koolivõrgu tulevikuprognoose. Väljuv 
õpiränne ei näi olevat põhikooliastmete vähese jätkusuutlikkuse korral 
põhiprobleemiks, kuna ka väljuva õpirände oluline vähendamine ei aitaks kooli 
kestlikkust tagada.27 
 
Praegusele sündimusele ja rändeprognoosile tuginedes ning arvestades kokkuleppelisi 
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu kriteeriumid, peaks Eesti põhikoolide arv 
2020.  aastal  olema  352,  mis  on  132  kooli  võrra  vähem  kui  praegu. 28 Seega  võivad 
                                                 
22 Allikas: EHIS 
23 Annus, T., Laanoja, P, Vaher, K. (2009) Ida-Viru maakonna koolivõrgu analüüs ja lähtekohad selle 
arendamiseks Kätesaadav: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11569 
24 Cumulus  Consulting  OÜ,  Tallinna  Ülikooli  Eesti  Tuleviku-uuringute  Instituut,  Nutifikaator  OÜ  (2011) 
Aruanne. Regionaalse  haridusvõrgustiku  perspektiivse  väljaarendamise  kava  metoodika  väljatöötamine 
Ida-Virumaa näitel. Kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-
editors/TOF/TOF_uuringud/15_loppraport_ida-virumaa_haridusvork.pdf. 
25 Võrdlusbaas pole täielik, kuna eksamitulemuste keskmised arvutatakse välja õppeainete lõikes, kui 
vastava eksami sooritas 5 või enam õpilast, Sonda koolis igal õppeaastal eksami sooritajate arv ei 
ületanud 5. 
26 Annus,  T.,  Laanoja,  P,  Vaher,  K.  (2009)  Ida-Viru  maakonna  koolivõrgu  analüüs  ja  lähtekohad  selle 
arendamiseks Kätesaadav: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11569 
27 Cumulus  Consulting  OÜ,  Tallinna  Ülikooli  Eesti  Tuleviku-uuringute  Instituut,  Nutifikaator  OÜ  (2011) 
Aruanne. Regionaalse  haridusvõrgustiku  perspektiivse  väljaarendamise  kava  metoodika  väljatöötamine 
Ida-Virumaa näitel. Kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-
editors/TOF/TOF_uuringud/15_loppraport_ida-virumaa_haridusvork.pdf. 
28 Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020. (2014)Poliitikauuringute keskus Praxis. 
Kättesaadav:  
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/42951/HTM_koolivorgu_prognoos2020_tervikr
aport_29042014.pdf?sequence=1  
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lähiperspektiivis Sonda valla õpilaste koolivalikut mõjutada ilmselt ka 
gümnaasiumivõrgu korrastamine ja riigigümnaasiumide loomine. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi prognoosi kohaselt on 2023. aastaks Ida-Virumaal 4 
riigigümnaasiumi Jõhvi vallas, Kohtla-Järve ja kaks Narva linnas. 29  Ebaselge on 
gümnaasiumihariduse tulevik Kiviõli linnas. 
 
Huviharidus ja noorsootöö 
 
Huviharidust  Sonda  vallas  ei  pakuta,  huviringides  saavad  Sonda  valla  lapsed  osaleda 
Kiviõli linnas Kiviõli Kunstide Koolis või Rakvere linnas, kus tegutsevad nii spordikool, 
muusika- ja kunstikoolid kui tantsukool. Sonda Rahvamaja juures tegutseb Sonda 
noortetuba, mis on avatud viis päeva nädalas. Lisaks tegutseb noorte aktiiviga SMOTTI - 
Sest Meie Oleme Tegusad ja Teeme Ise! Üle nädala tegutseb noortetoas noorsootöötaja, 
kes kord kuus viib läbi meisterdamis- ning kokandusringi. Noortetuba korraldab 
ühisüritusi,  viib  läbi  noorte  seas  küsitlusi  ning  informeerib  oma  muudest  tegevustest 
kohalikke noori suhteliselt aktiivselt, sh ka sotsiaalmeedia kaudu.  
 
Väiksematele  omavalitsusüksustele  omaselt  on  õpilaste  huvitegevuses  osalemine  väga 
aktiivne – valla koolis õpib 23 õpilast, huvihariduses osaleb 24 õpilast.30 
 
Peamised järeldused Sonda valla hariduse valdkonna kohta: 
 
• Infrastruktuuri  on  viimastel  aastatel  mõnevõrra  investeeritud,  kuid  see  ei  ole 

taganud lasteasutuste piisavat kaasajastamist. 
• Laste arv alusharidusasutustes on vähenenud, lähiaastatel pole alla 

kolmeaastaste laste arvu kasvu ning trendi pöördumist ette näha. 
 Sonda Kooli õpilaste arv on vähenenud kümnendi jooksu poole võrra, mh vallast 

välja  õpirände  suurenemise  tõttu.  Arvestades  valdavalt  Sonda  Kooli  põhikooli 
osa lõpetajate seas valdavat trendi jätkata õpingutega teises omavalitsuses 
asuvas  gümnaasiumis  või  kutsekoolis  ning  Sonda  kooli  põhikooli  lõpueksamite 
tulemusi, mis jäävad 10-20% alla riigi keskmiste tulemuste võib eeldada 
õpirände edasist suurenemist juba põhikooli astmes, seega on perspektiivis kooli 
jätkusuutlikkus põhikoolina jätkamisena küsitav. 

  

                                                 
29 Haridus- ja teadusministeerium. Koolivõrgu kava. 
30  Cumulus  Consulting  OÜ,  Tallinna  Ülikooli  Eesti  Tuleviku-uuringute  Instituut,  Nutifikaator  OÜ  (2011) 
Aruanne.  Regionaalse  haridusvõrgustiku  perspektiivse  väljaarendamise  kava  metoodika  väljatöötamine  Ida-
Virumaa näitel. Kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-
editors/TOF/TOF_uuringud/15_loppraport_ida-virumaa_haridusvork.pdf. 
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3.2. Vallamajandus ja taristu 
 
Maakasutus 
 
Seisuga 01.01.2015.a on maakatastrisse kantud 1005 maaüksust kogupindalaga 
13959,75 hektarit, so 94,3% kogu valla pindalast. 
 
Valla üldpindala on 14808,3 ha, sellest on maakatastrisse kantud: 
 
Haritavat maad  1629,44 ha 11,0 % 
Looduslikku rohumaad  285,63 ha  1,9 % 
Metsamaad  11373,94 ha  76,8 % 
Õuemaad  92,8 ha  0,6 % 
Ehitiste all 30,65 0,15% 
Muud maad  547,29 ha  3,7 % 
Kokku  13959,75 ha  94,2% 

 
Valla  suurimad maakasutajad on RMK, Kiviõli Keemiatööstuse  Varad OÜ, FT Eesti  OÜ, 
Erra  Agro  OÜ.  Tootmismaana  kasutatakse  62,7  hektarit.  Munitsipaalomandis  on  56 
maaüksust kogupindalaga 23,8 hektarit. Eravalduses on maad 3277,2 ha, s.h 272 
korteriomandit.  Vallas asub Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär, mille maaeralduse 
suuruseks on 249,98 ha ja sihtotstarve mäetööstusmaa. 
 
Looduskeskkond ja heakord  
 
Vallas asub Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär ja Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär II, mille 
pindalad  on  1,54  km 2  ja  7,43  km 2,  mis  moodustavad  ca  5%  Sonda  valla  pindalast. 
Olemasolevatest  kaevandustest  jätkub  kaevandustegevus  veel  kuni  viis  aastat. Viru 
Keemia Grupi (VKG) ja Kiviõli Keemiatööstuse poolt planeeritakse perioodil 2020-2025 
avada  Sondast  lõunasse  uus  põlevkivikaevandus.  Kaeveväli  on  planeeritud  kasutusele 
võtta osaliselt paralleelselt Ojamaa ja Sompa kaeveväljaga ja  avada aastatel 2020 kuni 
2024, esimene toodang on planeeritud aastale 202531. Põlevkivi kaevandamisel ja 
töötlemisel on piirkonnale nii negatiivseid kui positiivseid sotsiaalmajanduslike 
mõjusid. Positiivsete mõjudena kaasneb kaevandustegevusega prognoosi kohaselt 
2011–2020. aastatel piirkonnas  700–800 uut töökohta, põlevkivitööstusettevõtete 
makstav palgatulu on ca 75 mln eurot aastas ning põlevkivisektoris töötavate inimeste 
tulumaks  KOVi  eelarvetuluna  ligikaudu  10–11  mln  eurot  aastas,  lisaks  omavalitsuste 
eelarvesse laekuvad ressursitasud 12,3 mln eurot aastas ning ettevõtete panus 
piirkonna sotsiaal-majanduslikku arengusse 0,4 mln eurot aastas. Teisalt kaasneb 
kaevandustegevusega mõju keskkonnale, väljendatuna keskkonna koormamise eest 
tasutud keskkonnatasudes.32  
 
  
                                                 
31 OÜ  VKG  Kaevandused  Sonda  põlevkivikaevanduse  kaevandamisloa  taotluse  seletuskiri.  Kättesaadav: 
http://www.sonda.ee/images/keskkond/kaevandus/VKG/Seletuskiri_Sonda.pdf  
32 Praxis (2013) Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine  
Lõpparuanne Kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Polevkivi-kaevandamise-ja-
tootlemise-sotsiaalmajanduslikud-mojud.pdf     
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Kaitsealad 
 
Sonda valla maismaast on erinevate kaitsealadega hõlmatud ligikaudu 31 %, mis 
kuuluvad ka Natura 2000 võrgustiku alade linnualade ja loodusalade nimekirja. 
Kaitstavate  alade  suhe  kogu  valla  territooriumi  pindalasse  on  Eesti  keskmisest  2-3 
korda  suurem.  Üheks  kõige  olulisemaks  looduslikuks  ressursiks  piirkonnas  on  valla 
lõunaosas  asuv  Sirtsi  looduskaitseala.33 Sirtsi  (ka  Sirtsu)  soo  võeti  kaitse  alla  1981. 
aastal kui üks soo 30-st loodud sookaitsealast. 2001. aasta 11. detsembril uue 
kaitsekorra  kinnitamisel  liideti  endised  kaitsealad  (Sirtsi  sookaitseala,  pruunkarude 
reservaat ja must-toonekure kaitseala) ning mitmed kaitstavate liikide elupaigad üheks 
Sirtsi looduskaitsealaks, kogupindalaga 4525 ha. 34 Kaitseala asub Ida-Viru maakonnas 
Sonda  vallas  Nüri  külas,  Maidla  vallas  Sirtsi, Lümatu  ja  Koolma  külas  ning  Lääne-Viru 
maakonnas  Rägavere vallas  Uljaste, Kõrma, Männikvälja  ja  Sae külas ning Vinni vallas 
Aravuse,  Palasi  ja  Kaukvere  külas.  Sonda  vallas  Erra  alevikus  ja  Erra-Liiva  külas  ning 
Lüganuse vallas Lüganuse külas asub 31,1 ha suurune Uhaku maastikukaitseala  35, mille 
kaitse-eesmärk on kaitsta haruldasi ja teadusliku väärtusega karstivorme, mis tervikuna 
piiranguvööndisse. Valla lääneosas asub 447,1 ha suurune Uljaste maastikukaitseala ja 
Uljaste raba sihtkaitsevöönd36, kus asuvad muuhulgas Uljaste oos koos Uljaste järvega. 
 
Haljastus ja heakord  
 
Heakorra  tagamiseks  Sonda  valla  volikogu  kinnitanud  03.03.2003.  a  määrusega  nr  3 
ning  selles  sätestatakse  avaliku  korra  nõuded  Sonda  vallas  ja  vastutus  nende  nõuete 
rikkumise eest. Samuti on kinnitatud koerte ja kasside pidamise eeskiri, mille 
eesmärgiks on samuti avaliku heakorra ja elanike turvatunde säilimine. 
Heakorraeeskirja täitmise tagamiseks on volikogu kinnitanud ka koormiste määramise 
ja  täitmise  korra,  millest  tulenevalt  on  nii  füüsilised  kui  juriidilised  isikud  kohustatud 
tagama  heakorra  enda  omandis  või  valduses  oleva  kinnistu  või  muu  territooriumiga 
külgneva sõidutee ja vastava territooriumi vahel olev kõnnitee ja haljasala või muul alal. 
 
Jäätmemajandus 
 
Sonda  valla  jäätmehoolduse  toimimise  aluseks  oli  2008.  aastal  kinnitatud  jäätmekava 
aastateks 2008-2013 37 , mis käesoleval hetkel on uuendamisel ning 
jäätmehoolduseeskiri 38 . Senine jäätmekava 39  käsitles korraldatud jäätmeveo 
arendamist  valla  haldusterritooriumil,  sealhulgas  korraldatud  jäätmeveo  piirkondade 
määramist,  jäätmete  liigiti  kogumise  ja  sortimise  arendamist.  Käesoleval  ajal  teostab 
olmejäätmete, vanapaberi ja pakendijäätmete vedu OÜ Ekovir.  Jäätmevedu  on 

                                                 
33 Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014008&leiaKehtiv  
34 http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?id=228191777&state=3;1035002979;est;eelisand 
35  Uhaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri1 Kättesaadav: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112013002&leiaKehtiv 
36 Kättesaadav: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=3;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id
=9052009  
37 Kättesaadav: http://www.sonda.ee/images/yld/arengukavad/jaatmekava.pdf  
38 Kättesaadav: http://www.sonda.ee/images/keskkond/Jäätmehoolduseeskiri.pdf  
39 http://www.sonda.ee/index.php/uudised/hiljutine/236-rajatav-sonda-
polevkivikaevandus?highlight=WyJqXHUwMGU0XHUwMGU0dG1la2F2YSJd   
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korraldatud selliselt, et vedajale tasu maksjaks on Sonda Vallavalitsus. 
Jäätmeveosüsteem  hõlmab  kõiki  kortermaju  (korteriühistuid)  Sonda  ja  Erra  alevikes 
ning  osaliselt  eramaju  suuremates  külades.  Ülejäänud  jäätmevaldajad  korraldavad  ise 
oma  jäätmekäitluse.  Sonda  vallas  Erra  alevikus  asub  Kiviõli  regiooni  omavalitsuste 
(Kiviõli linna, Aseri valla, Sonda valla ja Lüganuse valla) ühine ohtlike jäätmete 
kogumispunkt. Segapakendi kogumiseks ja üleandmiseks on MTÜ Eesti Pakendiringlus 
poolt  Sonda  ja  Erra  alevike  territooriumile  paigutanud  3  kogumismahutit,  kuhu  on 
elanikel võimalik tasuta ära anda mitmesugust klaas-, plast-, papp- ja muid 
segapakendeid. Suurjäätmete üleandmisvõimalus on 1 kord aastas korraldatavatel 
kogumisringidel valla territooriumil.  
 
Teed, tänavad ja ühendused 
 
Sonda  vallas  oli  2013.  aasta  seisuga  kokku  erinevaid  teid  170  kilomeetrit,  sealhulgas 
kohalikke teid 60,6 km, metskondade teid 98,7 km, erateid 11,1 km ja muid teid alla 1 
km.  Vallale  kuulub  2008.  aasta  seisuga  kokku  seitse  silda  või  viadukti.  Riigilt  teehoiu 
toetusena saadavad summad kasutatakse koos vallaeelarveliste vahenditega 
täiendavateks investeeringuteks teedesse ja teedehoiu korraldamiseks. Vallasiseses 
ühistranspordi korraldamisega (v.a koolitransport) Sonda vald ei tegele, 
maakonnaliinid ja kommertsliinid tagavad ühenduse Rakvere, Kivõli, Jõhvi ja 
Tallinnaga. Lisaks bussiliiklusele on Sondas rongiühendus Tallinn-Narva suunal. Sonda 
Raudteejaam rajati 1890. aastail seoses laiarööpmelise Tallinna-Narva raudteega. 
Aegade jooksul on Sondas asunud kokku neli jaamahoonet. Praegune jaamahoone 
valmis  1950.  aastate  alguses  ning  alates  2000.  aastate  algusest  seisab  jaamahoone 
tühjalt ja on halvas seisukorras. 
 
Elamumajandus 
 
Sonda valla elamufondi moodustavad valdavalt eraomanduses olevad korter- 
jaüksikelumud. Alevike tihehoonestusega aladel asuvad ühekordsed ühepereelamud ja 
kuni kolmekordsed korterelamud. 2011. aasta seisuga oli Statistikaameti andmetel 
vallas kokku 36 korterelamut ning 283 ühepereelamut. Sonda valla elamufondi 
arendamisel aktiivselt ehitustegevust ei toimu. 2011. aasta seisuga ei olnud vallas 
ühtegi pooleliolevat või hiljem kui 2006. aastal ehitatud hoonet või eluruumi. Aktiivset 
ehitustegevust ei toimu ka mitteeluhoonete osas, kokku on viimase 5 aastaga kasutusse 
lubatud 3 uut mitteeluruumi, sh 1 majutushoone. 
 
Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Sonda  valla  vee-  ja  kanalisatsioonitaristu  üldist  seisukorda  võib  pidada  rahuldavaks. 
Valla veevärgi- ja kanalisatsiooniseadmed ning -trassid kuuluvad 
munitsipaalomandisse.  Süsteemide  lepinguline  haldaja  on  alates  2008.  aastast  Kiviõli 
Vesi  OÜ.  Valla  suuremates  asulates  (Sonda  ja  Erra  alevikus  ning  Erra-Liiva  külas)  on 
tagatud  kinnistute  veevarustus.  Sonda  ja  Erra  alevikus  toimub    reovee  kogumine  ja 
suunamine kohtpuhastisse ning OÜ Järve Biopuhastuse  ouhastusseadmesse.. Kui 
veetrassid on enamasti uuendatud, siis kanalisatsioonisüsteemid vajavad 
rekonstrueerimist  Sonda  ja  Erra  alevikes.  Suure  rauasisalduse  tõttu  vajab  joogivesi 
täiendavat puhastamist vastavate filtritega.   
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Ühtne  veevarustus  ja  reovee  kogumine  puudub  enamikes  valla  väiksemates  külades 
(hajaasustusega piirkondades). 40  Sonda vald osaleb hajaasustuse programmis 
toetamaks kaevude, ühendusteede ja reovee kohtpuhastite rajamises valla 
eramajapidamistes. 
 
Soojavarustus ja elekter  
 
Sonda vallas puudub tsentraalne soojatootmine ja jaotamine. 
 
Soojusenergiat toodetakse valla asutuste katlamajades, Sonda Koolis puiduküttel ja Erra 
Lasteaias gaasiküttel. Erra ühe korterelamu kütmine on tagatud gaasiga. Hajaasustusega 
külades tsentraalne soojatootmine puudub ning kasutatakse kohalikku kütet, peamiselt 
puitu.41 
 
Sonda valla territooriumil on elektrivõrkude jaotussvõrguga liitunud ja elektrienergiaga 
varustatud ca 99% individuaalelamutest. OÜ Elektrilevi on viimastel aastatel 
panustanud elektrivarustuse kindluse tõstmiseks õhuliinide rekonstrueerimisega ja 
alajaamade asendamisega.  
 
Koljala  ja  Vainu  külla  on  rajamisel  „Purtse“  tuulikupark  (s.o  terviklik  elektritootmise 
objekt,  mis  lisaks  tuulikutele  koosneb  teedest,  ühenduskaablitest,  alajaamadest  jms). 
2007.  aastal  algatatud  teemaplaneering  tuulikupargi  rajamiseks  hõlmab  Sonda  vallas 
1294  ha  ja  Lüganuse  vallas  1619  ha,  kokku  pindalaga  2913  ha.42 Teemaplaneering  on 
võetud vastu kaheosalisena -28.11.11 kehtestati I etapp ja 29.01.14 II etapp (täiendavalt 
Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud 5 tuuliku osas). 
 
Peamised järeldused Sonda valla taristu kohta: 
 

 Sonda vallal on suhteliselt head transpordiühendused (teedevõrk, raudtee). 
 Valla  vee-  ja  kanalisatsioonitaristu  ei  ole  soovitaval  määral  kaasajastatud  kuna 

eelarvelised võimalused raskendavad kahe keskuse (Sonda ja Erra alevik) 
taristusse investeerimist.  

 Vallas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengut suunav arengukava vajab 
uuendamist, jäätmekava on hetkel uuendamisel.  

 Veevarustuses  on peamistes keskustes vajalik tagada  nõuetele vastav joogivesi, 
väljaarendamist vajab kanalisatsioonivõrk ja reoveepuhasti. 

 Valda on rajamisel tuulikupark, mille rajamisega kaasneb võimalus saada 
lisaressursse sotsiaalse infrastruktuuri investeeringuteks. 

 
  

                                                 
40 Allikas: Sonda  valla ÜVK https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/5201/4004/Lisa_UVK.pdf#  
41 Allikas: Sonda  valla ÜVK https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/5201/4004/Lisa_UVK.pdf#  
42  Sonda  ja  Lüganuse  valla  ühise  olulise  ruumilise  mõjuga  objekti  („Purtse“  tuulikupargi)  asukohavaliku 
üldplaneeringu teemaplaneering Sonda vallas. Seletuskiri. 2011. Kättesaadav: 
http://www.sonda.ee/images/ehitus/yldplaneeringud/tuulepark/Purtse%20seletuskiri_osaliseks_kehtestamiseks_
Sonda_27%2010%202011.pdf  
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3.3. Sotsiaalvaldkond 
 

Toimetulekutoetus 
 
Toimetulekutoetus on hea indikaator väljendamaks vaesusriskis elavate inimeste hulka. 
Sotsiaalhoolekande seaduse mõistes on toimetulekutoetust õigus saada üksi elaval 
isikul  või  perekonnal,  kelle  kuu  netosissetulek  pärast  eluruumi  alaliste  kulude  maha 
arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Sonda vallas on toimetulekutoetuste 
maksmine elaniku kohta sarnane Eesti keskmisele, kuid oluliselt väiksem Ida-Virumaa 
keskmisest (joonis 18). 
 

 
Joonis 18. Toimetulekutoetuste  maksmine elaniku kohta, eurodes (Allikas: Eesti 
Statistikaamet) 
 
2008.  aastast  on  nii  toimetulekutoetusteks  makstav  kogusumma  kui  toetuse  suurus 
taotluse kohta olnud kasvavas trendis, kuid viimastel aastatel on toimunud mõningane 
vähenemine – toetuste maht vähenes eelneva aastaga võrreldes 2012. aastal ning 2014. 
aastal. Samuti on 2011. aastast kadunud täiendava toetuse maksmine, mis 2013. aastal 
siiski taastus, kuid märkimisväärselt väiksema osakaaluga (1,8% eraldatud toetustest) 
võrreldes eelneva perioodi keskmisega (15,8% eraldatud toetustest). 
 
Toimetulekutoetust  saavate  perekondade  arv  vähese  2012.  aastal  vähenes,  kui  2013. 
aastal tõusis taas (joonis 19), taotluse kohta eraldatud toetuse summa samuti vähenes. 
Samas nii toetuseks eraldatud kogussumma kui toetus taotluse kohta vähenesid 2013. 
aastal (joonis 20) 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kogu Eesti

Ida-Viru maakond

..Sonda vald



 

 45 

 
Joonis  19.  Toimetulekutoetust  saanud  perekondade  arv  Sonda  vallas  perioodil  2004-
2013 
 

 
Joonis  20.  Toetusteks  makstud  summad  ja  toimetulekutoetuse  suurus  taotluse  kohta 
Sonda vallas (Allikas: Statistikaamet) 
 
Sotsiaalteenused ja toetused 
 
Sonda Vallavalitsus on kehtestanud abivajajatele valla eelarvest suhteliselt mitmekesise 
sissetulekust  sõltuvate  ja  mittesõltuvate  sotsiaaltoetuste  valiku  erinevatele  sotsiaalse 
kaitse sihtrühmadele (eelkõige  lapsed ja  eakad, aga ka  muus sotsiaalsed riskirühmad) 
(Tabel 7). 
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Tabel 7. Sonda vallavalitsuse kehtestatud sotsiaaltoetused (Allikas: Sonda 
Vallavolikogu) 

Sihtrühm Sissetulekust mittesõltuvad 
toetused 

Sissetulekust sõltuvad toetused 

Lapsed sünnitoetus  
esmakordselt koolimineva lapse 
toetus 
kooliaasta alguse toetus 
kooli lõpetamise toetus 
õppetoetus 
toitlustustoetus 
töövihikutoetus 
sõidutoetus 

Eakad eakate inimeste sünnipäeva toetus üldtüüpi  hooldekodusse  paigutatud 
isiku ülalpidamiskulude toetus jõulupakid 

Muud sotsiaalset 
kaitset vajavad 
sihtrühmad 

ravikindlustusega hõlmamata isiku 
toetus 

küttetoetus 

õnnetusjuhtumi toetus ühekordsed tervisetoetused 
matusetoetus dokumenditoetus 
 muud erakorralised toetused seoses 

majanduslike raskustega 
vältimatu toetus 

 
Sotsiaalse kaitse valdkonna suurimad väljaminekud on vald teinud perekondade ja laste 
sotsiaalne kaitse toetamiseks (18 612 €), eakate sotsiaalhoolekande asutusele (17 
071€),  riiklik  toimetulekutoetuse  väljamaksmiseks  (15  466€)  ning  puuetega  inimeste 
sotsiaalne kaitse toetamiseks (10 267€).  
 
Perekondade  ja  laste  sotsiaalne  kaitse  seisnes  eelkõige  toetuste  maksmises.  2013.a. 
maksti sünnitoetust, põhi- ja keskkoolis õppivatele lastele maksti koolitoetust, 
kompenseeriti  töövihikute  maksumus  keskkoolis  käivatele  lastele.  Lasteaias  käivatele 
lastele võimaldati  tasuta  toitlustamine. Jõuludeks maksti lastega peredele jõulutoetust 
ning lapsed said tasuta kommipakid. Jätkus lastega perede toetamine ning abivahendite 
soetamiseks antud abi ning riskirühma perede toetamine ja abiteenuste loomine.  
 
Eakate inimeste sotsiaalne kaitse osas toimus hooldust vajavatele eakatele 
hooldekodude teenuse ostmine ning avahoolduse arendamine. Sonda vallas ei ole 
eakate ega puuetega inimeste hoolekandeasutusi. Eakate ja puuetega isikute 
hoolekande  eest  tasutakse  Sa  Kiviõli  Tervisekeskus  ja  Rägavere  Vallavalitsusele  (Ulvi 
Hooldekodu). Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse tegevused sisaldavad hooldajatoetuse 
ja  puudega  inimese  toetuste  maksmist.  Rajamisel  on  170-kohaline  hoolekandeasutus 
Sonda alevikku. 
 
Tervishoiuteenused 
 
Sonda  vallas  on  elanikke  viiel  päeval  nädalas  teenindav  Sonda  arstipunkt,  kus  töötab 
üks  õde  ning  perearst  võtab  patsiente  vastu  kaks  korda  kuus.  Sonda  valla  elanikke 
võtavad  vastu  perearstid  Rägavere  Perearstikeskuses  Ulvis  neljal  päeval  nädalas  ning 
Kiviõli polikliinikus viiel päeval nädalas. Lähim hambaarst asub samuti Rägaveres Ulvis. 
Sonda alevikus asub Sonda apteek. Tervishoiu valdkonnas on põhirõhk on riskirühmade 
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tervisega seotud hädavajalike raviprotsesside toetamisel, riskirühma kuuluvate 
vallakodanike abistamine raviprotseduuride kulude katmisel ja selle kaasabil 
tervisekontrolli teostamine ning elukvaliteedi parendamine, samuti perearstipunkti 
ülalpidamine.  
 
Avalik kord ja turvalisus 
 
Lähim konstaablijaoskond asub Kiviõlis ning Lähim politseijaoskond on Jõhvi 
politseijaoskond. Lähimad päästekomandod asuvad Rakveres ja Kiviõlis. Lisaks 
tegutseb  päästevaldkonnas  Sonda  vallas  vabatahtlik  päästekomando  (oli  2012.  aasta 
seisuga). Tulekahjude arv on viimastel aastatel vähenenud (joonis 21). 
 

 
Joonis 21. Päästeteenistuste registreeritud tulekahjude arv Sonda vallas (Allikas: 
Statistikaamet) 
 
Peamised järeldused Sonda valla sotsiaalvaldkonna kohta: 
 
• Vallas on madalam tööpuudus võrreldes maakonna keskmisega. 
• Vallal on kehtestatud suhteliselt mitmekesised sotsiaaltoetused. 
• Toetuste maksmine kogusummana ja rahuldatud taotluste kohta on vähenenud, 

toetuste saajate hulk seevastu suurenenud 
• Vald pakub ise suhteliselt vähe sotsiaalteenuseid, kuid rajamisel on uus 

hoolekandeasutus Sonda alevikku.  
 
3.4. Kultuur ja vaba aeg 
 
Sonda Rahvamaja  
 
Sonda  vallas  tegutseb  Sonda  rahvamaja,  mis  avati  1957.  aastal.  Selle  eelkäijaks  oli 
kõrval  paiknenud  seltsimaja.  Tänasel  päeval  tegutseb  majas  täiskasvanute  näitering, 
rahvatantsu  naisrühm  ja   kolm  erivanuses  noorte  tantsurühma.  Lisaks  saavad  noored 
tegeleda ka pilliõppega - väikekannel, trumm, klaver, plokkflööt. 
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Rahvamaja kasutavad vajadusel muud institutsioonid üksikürituste, kontsertide ja 
etenduste korraldamiseks ning tähtpäevade  tähistamiseks. Sonda rahvamajal on 
jätkuvalt oluline roll kultuurikeskusena ja valla identiteedi kandjana. 
 
Raamatukogu 
 
Lugemisteenust vallas pakub Sonda Valla Raamatukogu. Sonda Valla Raamatukogu asub 
renoveeritud vanas koolimajas alates 1999. aastast. Raamatukogu lugejaid on 241, neist 
64 last. Toimib raamatuvahendusprogramm, mille raames on võimalik tellida kohapeal 
puuduvaid  teavikuid  suurematest  raamatukogudest.  Raamatukogu  on  lugejate  arvult 
100 elaniku kohta maakonna keskmisel tasemel (24 inimest), jäädes aga mõnevõrra alla 
kogu Eesti keskmisele (28). Lisaks laenutamisele korraldab raamatukogu 
kunstinäituseid, teemaõhtuid ja kohtumisi huvitavate inimestega. Raamatukogu on 
seltsielu keskuseks, omab palju koduloolist materjali ning seal sisse seatud 
muuseuminurgad.  Ruumides  paikneb  ka  Sonda  avalik  internetipunkt,  kus  on  võimalik 
kasutada ka WIFI teenust. Kord nädalas on avatud ka Raamatukogu Erra 
teeninduspunkt, mis ehitatud 1936. aastal ja asub lasteaiaga ühes hoones.  
 
Kultuur 
 
Sonda vallas võib kultuuri tugevateks külgedeks nimetada infrastruktuurilist baasi 
olemasolevate  ehitiste  näol,  samuti  mitme  elujõulise  seltsi  ja  taidlusringi  olemasolu, 
pikaajaliste  ürituste  traditsioone  ja  kohalike  sädeinimesi,  kes  neid  läbi  viia  aitavad. 
Miinusteks on ehitiste halvenev seisund, kultuuri viljelemiseks vajaliku kaasatava 
inimressursi  puudumine  ning  initsiatiivi  koondumine  vallakeskusesse,  samuti  külade 
traditsioonide hääbumist.  
 
Sport ja vaba aeg 
 
Sportimisvõimalused  piirduvad  Sondas  peamiselt  looduses  viljeldavate  spordialadega: 
jooksmise, suusatamise, jalgrattasõidu, orienteerimise jms. Oluliseks probleemiks võib 
pidada korraliku üldkasutatava staadioni puudumise. Sisetingimustes spordiga 
tegelemise võimalusi pakub kooliõpilastele kooli spordisaal ja jõusaal. Koolis 
tegutsevad ka spordi- ja matkaring. Spordiga tegelemiseks kasutatakse enim piirkonna 
looduslikku potentsiaali. Lisaks spordiväljakute Sondas ja Erras pakub ajaveetmise 
võimalust Uljaste järv ja selle ümbrus. Vald toetab sportimist üldistel alustel läbi 
tegevustoetuste ja ürituste korra kehtestamise ning pakub kaasabi spordi 
edendamisega seotud kulude katmisel.  
 
Kodanikuliikumine 
 
Sonda  vallas  olulist vallapoolset koordineeritud tegevust  kodanikeühenduste  tegevuse 
toetamiseks ei toimu. 2010. aastast on vallavolikogu kehtestanud valla eelarvest 
tegevustoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse korra, mille alusel 
kõigil Sonda vallas tegutsevad ja nõutavas korras registreeritud mittetulundusühingutel 
on õigust toetust taotleda. Iga selts koordineerib ja korraldab oma tegevust ise vastavalt 
kujunenud  traditsioonidele  ja  kaasatud  tegevuskavadele  ning  tegevuse  rahastamiseks 
tuleb pigem kirjutada projekte erinevatele rahastutele. Viimastel aastatel on 
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aktiviseerunud külakogukondase soov rajada küladesse seltsimaju ning külaplatse. 
Välise rahastamisallikana on reeglina kasutatud Kohaliku omaalgatuse programmi. 
Sonda  vallas  on  külade  kooskäimiskohtadeks  Sonda  Külaplats,  Nüri  Külaplats,  Erra 
Külaplats  ja  Sonda  Rahvamaja.  Piirkondlikust  seltsitegevusest  saab  positiivse  näitena 
esile  tuua  2000ndal  aastal  Erra  aleviku  ja  ümberkaudsete  külade  elu  elavdamiseks 
asutatud MTÜ Erra Kultuuriseltsi, mille kaudu propageerida kohalike elanike seas 
kultuuri, haridust ja sporti, Eesti Looduskaitse Seltsi Sonda osakond; Erra Kultuuriseltsi 
ning Sonda perenaiste seltsi. 
 
Kolmanda  sektori  tegevust  ilmestavate  statistiliste  näitajate  poolest  on  Sonda  vald 
2013. aastal mõnevõrra tagasihoidlikum võrreldes Eesti keskmisega - MTÜ-de arv 100 
elaniku  kohta  on  19,72,  Eestis  20,89,  samas  ületab  see  maakonna  keskmist  -  Ida-Viru 
maakonnas oli suhtarv 15,74. Perioodil 2005-2013 on MTÜ-de arv on Sondas kasvanud 
8-lt 18-le (125% kasv), mis on Sonda näitajaid Eesti ja maakonna keskmistega 
lähendanud (nende  vastavate näitajate kasv jäi  vahemikku 7-74% (vt  tabel 10).  2005. 
aastal oli MTÜ-de arv 100 elaniku kohta Eestis (16,01), Ida-Virumaal (13,19) ja Sondas 
(7,07). 
 
Tabel 8. Mittetulundusühenduste ja sihtasutuste arv ja suhtarv muutus perioodil 2005.-
2013 (Allikas: Statistikaamet, Rahvastikuregister) 

 Aasta 
MTÜ-
de arv 

SA-
de 
arv 

MTÜ-
de 
arv 
1000 
el 
kohta 

SA-de 
arv 
1000 
el 
kohta 

MTÜ-
de 
arv 

SA-
de 
arv 

MTÜ-
de 
arv 
1000 
el 
kohta 

SA-de 
arv 
1000 
el 
kohta 

MTÜ-
de 
arv 

SA-
de 
arv 

MTÜ-
de 
arv 
1000 
el 
kohta 

SA-de 
arv 
1000 
el 
kohta 

 
Kogu Eesti Ida-Viru maakond Sonda vald 

2005 21943 633 16,01 0,46 2333 34 13,19 0,19 8 0 7,07 0 
2006 22815 669 16,64 0,49 2391 35 13,63 0,20 9 0 8,16 0 
2007 24241 715 17,81 0,53 2543 39 14,76 0,23 12 0 11,32 0 
2008 24837 761 18,22 0,56 2423 47 14,25 0,28 12 0 11,89 0 
2009 26679 779 19,56 0,57 2538 49 15,09 0,29 15 0 15,56 0 
2010 28303 783 20,73 0,57 2632 52 15,80 0,31 17 0 17,80 0 
2011 29507 791 21,61 0,58 2719 53 16,57 0,32 20 0 21,34 0 
2012 28183 833 20,66 0,61 2795 58 17,25 0,36 20 0 21,12 0 
2013 28376 757 20,89 0,56 2506 59 15,74 0,37 18 0 19,72 0 

muutus 
(arv) 6433 124 4,88 0,10 173 25 2,55 0,18 10 0 12,64 0 

muutus 
(%) 29% 20% 30% 21% 7% 74% 19% 93% 125% 0% 179%   

 
Peamised järeldused Sonda valla kultuuri ja vaba aja valdkonna kohta: 
 
• Minimaalne vajalik baasinfrastruktuur (rahvamaja, raamatukogu) on olemas. 
• Kultuuri  ja  vaba  aja  rahastamine  on  viimastel  aastatel  on  proportsionaalselt 

mõnevõrra suurenenud. 
• Aktiivseid kolmanda sektori asutusi ei ole palju, kuid teatud baas on olemas. 
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3.5. Valla juhtimine ja eelarve 
 
Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta Sonda vallas oli 2013. aastal 454 eurot 
(joonis 22)43. Ida-Virumaa vastav näitaja oli samal perioodil 397 ja kogu Eesti keskmine 
537 eurot (joonis 23). Rahandusministeeriumi liigutuse alusel kuulub Sonda vald 
tulukate omavalitsuste gruppi.  
 

 
Joonis 22. Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta (eurodes) Sonda vallas 
(Allikas: Rahandusministeerium, Rahvastikuregister) 
 

 
Joonis 23. Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta Ida-Viru maakonnas ja Eestis 
keskmiselt 2013. aastal (Allikas: Rahandusministeerium, Rahvastikuregister) 
 

                                                 
43 Allikas: Rahandusministeerium, eelarve täitmise aruanne; rahvastikuregister 
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Sonda  vallavalitsuse  põhitegevuse  tulud  ületavad  põhitegevuse  kulusid.  Põhitegevuse 
tuludest enamuse moodustavad maksutulud (46%), sh füüsilise isiku tulumaks 
(414 736 eurot, mis moodustab 40% põhitegevuse tuludest). Pea võrdse osakaaluga on 
riigilt  saadavad  toetused  (sh  tasandusfond  157 684  eurot)  ning  muud  tegevustulud 
(235 531  eurot).  Muudest  tegevustuludest  moodustab  suure  osa  kaevandamisõiguse 
tasu (208 615 eurot), mille osakaal kogu põhitegevuse tuludest on 20%. Joonisel 24 on 
välja toodud Sonda valla eelarve tulude jaotus valdkondade lõikes perioodil 2010-2013.   
 

 
Joonis 24. Sonda valla eelarve tulud valdkondade lõikes 2010-2013 (eurodes, täitmine) 
(Allikas: Rahandusministeerium) 
 
Kaevandamisõiguse tasu ehk nn ressursimaksu suur osakaal kogu põhitegevuse 
tuludest (20%) võib tekitada probleeme KOV jätkusuutlikkusega, kuna üksikisiku 
tulumaksu laekumine on Eesti keskmisega võrreldes madalam ja eelarve tulubaas 
seotud ebastabiilse ressursimaksuga. See võib peale kaevandamise lõppemist viia KOV-i 
finantsraskustesse ning sõltuvusse kaevandamisest ja võib piirata KOV 
otsustusvabadust kaevandusloa taotluste menetlemisel uutele kaevandusaladele.  
 
Tabel  9.  Sonda  Vallavalitsuse  võlakoormus  perioodil  ja  omafinantseerimise  võimekus 
2006- 2013 (Allikas: Rahandusministeerium, Geomedia KOV võimekuse indeks,). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Netovõlakoormus 44,0% 35,0% 26,3% 30,4% 25,5% 16,2% 15,0% 7,8% 

Omafinantseerimise 
võimekus 0,79 1,23 1,11 1,00 1,04 1,05 1,19 1,18 

 
Sonda  valla  netovõlakoormus  on  oluliselt  vähenenud,  langedes  44%-lt  2006.  aastal 
7,8%-le 2013. aastal. See näitaja jääb oluliselt alla keskmise omavalitsuste 
võlakoormuse  näitaja  (25%).  Sonda  valla  investeerimisvõimekus  on  seega  viimastel 
aastatel pigem paranenud. 2014. aastal võttis vallavolikogu viieaastase 
investeerimislaenu 250 000 eurot  Sonda-Uljaste kergliiklustee rajamiseks, seega 
käesoleval hetkel on võlakoormus suurem kui tabelis 9 esitatud andmed võlakoormuse 
ja omafinantseerimise võimekuse kohta. Omafinantseerimise võimekus näitab 
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põhitegevuse tulude ja kulude suhet. Kui näitaja jääb alla ühe, siis teoreetiliselt ületavad 
jooksvad kulud jooksvaid kulusid ning omavalitsusüksus vajab lisaressursse 
toimetulekuks. 
 

Joonisel 25 on välja toodud Sonda valla eelarve kulude jaotus valdkondade vahel 
perioodil 2010-2013. Vaadeldaval perioodil oli kulubaas suurim 2010. aastal, ulatudes 
enam kui 1 000 000 euroni, kulubaasi vähenemine on tingitud eelkõige muude 
tegevustulude vähenemisest, mida on põhjustanud eelarvesse laekuva 
kaevandamisõiguse tasu vähenemine. 
 

 
Joonis 25. Sonda valla eelarve kulud valdkondade lõikes 2010-2013 (eurodes, täitmine) (Allikas: Rahandusministeerium) 
 
 

Valla juhtimiskorraldus ja organisatsioon 
 
2013. aastal oli Sonda Vallavalitsuse hallata neli hallatavat asutust: Sonda Kool, Sonda 
Rahvamaja,  Sonda  Valla  Raamatukogu  ja  Erra  Lasteaed.    Vallavalitsuse  hallata  on  ka 
Sonda valla arstipunkt ja Erra ning Sonda saun.  Sonda Vallavalitsuses ametiasutusena 
ja  tema  hallatavates  allasutustes  töötas  2013.  aasta  lõpu  seisuga  kokku  43  töötajat, 
nendest avalikke teenistujaid 7, töölepinguga 28 ning tähtajalise töölepinguga 8 inimest. 
Vallavalitsuse koosseisus on lisaks vallavanemale vallasekretär, sekretär, 
pearaamatupidaja, sotsiaal-, maa- ja majandusnõunik. 
 
Tabel 10. Töötajate koguarv Sonda Vallavalitsuses ja selle hallatavates asutustes 
(Allikas: Sonda valla 2013. aasta majandusaasta aruanne)44 

Vallavalitsuse allüksuse nimetus  Töötajate keskmine arv 2013. aastal 
(taandatuna täistööajale)  

1.Sonda Vallavalitsus ja Volikogu 
kokku 

20  

                                                 
44 Sonda valla 2013.a konsolideeritud majandusaasta aruande Kättesaadav: 
http://register.sonda.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=55520&file_id=56175&desktop=1017&tid=1&u=20
150127145435  
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Vallavolikogu  9  
Vallavalitsus  6  
Sotsiaalüksus  1  
Majandusüksus  4  
2.Haridusasutused kokku  17  

Sonda Kool  11  
Lasteaia osad  6  
3.Rahvamaja  2  
4.Sonda Valla Raamatukogu  1  
Kokku 40  

 

Koostöö teiste omavalitsustega 
 
Tulenevalt  nii  oma  väiksusest  kui  elanike  haridus-  ja  tööalasest  rändest  tulenevast 
tihedast seotusest piirkonna teiste omavalitsustega, osaleb Sonda vald mitmes erinevas 
koostöövõrgustikus.  Sonda  vald  on  Ida-Virumaa  Omavalitsuste  liidu  liige  ning  lisaks 
kuulub  kuue  omavalitsuse  poolt  moodustatud  Kiviõli  omavalitsuste  liitu  (Kiviõli  linn, 
Aseri vald, Sonda vald, Lüganuse vald (endised Maidla vald, Lüganuse vald ja Püssi linn). 
Kiviõli  omavalitsuste  liiduga  ühiselt  on  näiteks  asutatud  ohtlike  jäätmete  kogumise 
punkt Erra alevikku. Ilma Kiviõli linnata koos teiste piirkonna omavalitsustega kuulub 
Sonda vald koos era ja mittetulundussektori organisatsioonidega MTÜ Virumaa 
Koostöökogusse,  mis  on  asutatud  Aseri,  Lüganuse,  Maidla,  Rägavere  ja  Sonda  valdade 
ning Püssi linna ja nendes omavalitsustes asuvate ettevõtjate ning 
mittetulundusühingute poolt. Koostöö põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning 
kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, 
elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele. 
 
Tabel 11. Sonda valla koostööorganisatsioonid 

Koostööorganisatsioon Liikmed 
Linnad Vallad 

Kiviõli Omavalitsuste 
Liit 

Kiviõli linn Aseri  vald,  Sonda  vald,  Lüganuse  vald  (endised 
Maidla vald, Lüganuse vald ja Püssi linn) 

MTÜ Virumaa 
Koostöökogu 

- Aseri, Lüganuse vald, Rägavere vald, Sonda vald 

Ida-Virumaa 
Omavalitsuste Liit 
  
  

Kiviõli linn, 
Kohtla-Järve 
linn, Narva-
Jõesuu linn, 
Sillamäe linn 

Alajõe vald, Aseri vald, Avinurme vald, Iisaku vald, 
Illuka vald, Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Nõmme 
vald, Lohusuu vald, Lüganuse vald, Mäetaguse 
vald, Sonda vald, Toila vald, Tudulinna vald, 
Vaivara vald. 

 
Lisaks erinevates koostööinitsiatiivides osalemisele on Sonda Vallavolikogu otsustanud 
teha Rägavere Vallavolikogule ettepanek moodustada Sonda Vallavolikoguga 
ühiskomisjon,  mille  eesmärgiks  on  kahe  omavalitsuse  haldusterritoriaalse  korralduse 
muutmise võimaluste analüüsimine ning asjaomastele volikogudele ettepanekute 
esitamine,  mille  alusel  saavad  volikogud  teha  otsustusi  vastavalt  Eesti  territooriumi 
haldusjaotuse seadusele 45 . Komisjonile anti ülesandeks kujundada 30.03.2015 
seisukoht sellise ühinemise võimaluste ning otstarbekuse osas.  

                                                 
45 05. märtsi 2014.a otsusega nr 6/1 
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Sonda valla võimekus 
 

Eesti kohalike omavalitsuse üksuste võimekuse mõõtmiseks kasutatakse indeksit, mille 
komponentideks on 1) rahvastik ja maa, 2) kohalik majandus, 3) elanikkonna heaolu, 4) 
kohaliku omavalitsuse organisatsioon, 5) kohaliku omavalitsuse finantsolukord ning 6) 
teenused.  Võimekuse  all  mõistetakse  indeksi  koostamisel  mõõtu,  mis  näitab  subjekti 
võimete  summat  (potentsiaali)  midagi  ära  teha.  Sonda  vald  on  kohaliku  omavalitsuse 
võimekuse indeksi järjestuses 2013. aasta andmete põhjal 192. kohal (215-st). Kõrgeim 
koht pingereas on olnud aastatel 2010. ja 2012. aastal – 166. koht (225-st) ning 
madalaim 201. koht 2006. aastal46.  
 
Peamised järeldused valla juhtimise ja eelarve kohta 
 

 Vallal on tasakaalus eelarve ja madal laenukoormus, mis tagab 
omafinantseerimise võime investeeringuprojektide (kaas)taotlemiseks ja 
elluviimiseks. 

 Üldiste  valitsussektori  teenuste  osakaal  kogukuludest  on  suhteliselt  suur  ning 
tõusvas trendis. 

 Sotsiaalse kaitse kulud on viimastel aastatel vähenenud, kuigi toetuse saajate arv 
mitte. 

 Eelarvele  on  suhteliselt  suur  mõju  kaevandusõiguse  tasu  laekumisel,  mis  on 
vähenevas trendis ja võib lähiaastatele eelarvet negatiivselt mõjutada. 

 Perspektiivis võib olla üheks oluliseks tuluallikaks uue kaevanduse käivitamisel 
laekuv ressursimaks. 

 

  

                                                 
46 Geomedia (2014) Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi 2010-2013 analüüs. Kättesaadav: 
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeks_2014_Loppversioon.pdf  
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Lisa 2. Arengukava koostamisel osalenute nimekiri 
 
 
 Andrea Eiche 
 Veiko Erm 
 Aare Erik 
 Enno Saarmets 
 Katrin Kütt 
 Joonas Erm 
 Stella Mäitse 
 Leelo Strauch 
 Tiit Olem 
 Katre-Liis Jaroska 
 Karmen Kõrts 
 Mati Ulm 
 Eike Õunas 
 Aivo Hannus 
 Maire Mitt 
 Kristel Petrova 
 Riia Lemberg 
 Erika Eskel 
 Ülle Tiitsu 
 Veiko Rosi 
 Kadri Kuusmik 
 Anželika Bidzilja 
 Hanna-Liisa Filippov 
 Anni Ulm 
 Kadi Raam 
 Nikolai Malinovski 
 Ants Räis 
 Hillar Mängel 
 Karl Räis 
 Mihhail Poll 
 Andrei Aleksejev 
 Mihkel Laan 
 

 


	Slaid 1
	Slaid 2
	Slaid 3
	Slaid 4
	Slaid 5
	Slaid 6
	Slaid 7
	Slaid 8
	Slaid 9
	Slaid 10
	Slaid 11
	Slaid 12
	Slaid 13
	Slaid 14
	Slaid 15
	Slaid 16
	Slaid 17
	Slaid 18
	Slaid 19
	Slaid 20
	Slaid 21
	Slaid 22
	Slaid 23
	Slaid 24
	Slaid 25
	Slaid 26
	Slaid 27
	Slaid 28
	Slaid 29
	Slaid 30
	Slaid 31
	Slaid 32
	Slaid 33
	Slaid 34
	Slaid 35
	Slaid 36
	Slaid 37
	Slaid 38
	Slaid 39
	Slaid 40
	Slaid 41
	Slaid 42
	Slaid 43
	Slaid 44
	Slaid 45
	Slaid 46
	Slaid 47
	Slaid 48
	Slaid 49
	Slaid 50
	Slaid 51
	Slaid 52
	Slaid 53
	Slaid 54
	Slaid 55

