


Vispārējais raksturojums. 
 Stružānu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļaustrumos 

un robežojas ar Dricānu, Nautrēnu un Gaigalavas pagastiem.  
 
 Kopējā pagasta platība 3782,2 ha, t. sk. - lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme - 461,3 ha; meži - 902,3 ha; purvi - 1832,4 
ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 461,3 ha; meži 
- 902,3 ha; purvi - 1832,4 ha.  

 
 Pagasta attālums līdz rajona centram - 23 km. Tuvākā 

dzelzceļa stacija - Rēzekne - 21 km. Lielākā pagasta apdzīvotā 
vieta - ciems Strūžāni. Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes 
autocelš (Dricāni- Strūžāni- Nautrāni), kas savieno šos trīs 
pagastus. Strūžānu pagastā ir 846 iedzīvotāju, no kuriem 
lielākā daļa dzīvo Strūžānu ciematā.  

 
 Pēc Pēdējiem tautas skaitīšanas datiem, iedzīvotāju tautību 

% attiecība ir šāda - 70% latviešu, 28%-krievu, 2%-cittautību 
iedzīvotāju. 



Demogrāfijas rādītāji Strūžānu pagastā. 

 Stružānu pagastā uz 01.01.2017. dzīvo  845 cilvēki,  kuri galvenokārt  
koncentrējas Strūžānu ciematā 21 daudzstāvu dzīvojamajā mājā – 797 
cilvēki, kas ir 93.1% no kopējā iedzīvotāju skaita  un tikai nepilni 7% -59 
cilvēki dzīvo 6 pagasta sādžās. 

 NVA Rēzeknes filiālē kā bezdarbnieki oficiāli reģistrējušies 110 pagasta 
iedzīvotāji, kas  ir 27,6% no darba spējīgo skaita (tātad , faktiski 310 
cilvēku ir nodrošināti ar darbu). Īslaicīgajos algotajos darbos tika 
nodarbināti 40 cilvēki ar bezdarbnieka statusu. 

 Sociālā palīdzība tika izsniegta -  58068.36 EUR. 
 Iedzīvotāju skaitam pagastā pēdējos gados ir tendence sarukt. Uz 

01.01.2017. salīdzinot  ar 01.01.2016. pagastā  kļuva mazāk iedzīvotāju 
par -  1 cilvēku. 

 Bērniem tiek veltīta  vislielākā  uzmanība. Ar autobusa braukšanas 
biļetēm katru mēnesi tiek apgādāti  7 skolnieki- 1 dodas no citiem 
pagastiem uz Jaunstrūžānu pamatskolu un 6 vidusskolēni uz Dricānu 
vidusskolu. 

 



Kultūra un sports. 
Pagasta dzīves neatņemama sastāvdaļa ir sporta un kultūras norises. 
  Sporta halle, uzcelta 80-jos gados, ir vieta, kur notiek diezgan aktīva 

sportiska dzīve - skolas sporta stundās, pēcpusdienās skolēnu treniņi. Vakaros 
te pulcējas ciemata jaunatne, lai trenētos basketbolā, volejbolā, florbolā. 
Blakus sporta zālei atrodas jauns hokeja laukums, kas tika izveidots par 
pagasta līdzekļiem, uzstādot jaunus bortus, apgaismojumu un drošības tīklu. 
Tradicionāli kļuvuši ikgadējie Sporta svētki, kuros piedalās galvenokārt 
pagasta strādājošo darba kolektīvu komandas un jaunieši.  

 Strūžānu kultūras centrā darbojas sporta komplekss. Trešā stāva vienā no 
zālēm atrodas galda teniss, novusa un biljarda galdi, šautriņas, citā telpā 
atrodas trenažieru zāle.  Tāpat trešajā stāvā tika izveidota jauna interneta 
zāle, kur vietējiem iedzīvotājiem brīvajā laikā ir pieejams internets un iespēja 
materiālu izdrukāšanai.  

 Septiņpadsmit pagasta sievietes dzied apvienotajā Dricānu- Strūžānu sieviešu 
korī, katru nedēļu vienu dienu mērojot sešus km attālo ceļu uz 
kaimiņpagastu, lai piedalītos mēģinājumos. Kultūras namā darbojas krievu 
dziesmu ansamblis “Raduga”, līnijdeju kolektīvs “Kokteilis”,  amatierteātris 
“Ķirzakas buča”. Strūžānu kultūras namā ir uzsākuši darbību vairāki jauni 
kolektīvi- jauniešu tautas deju kolektīvs “Dzieti”, latviešu dziesmu ansamblis 
“Sidrabrasa” , meiteņu ansamblis “Ziemeļmeitas”un bērnu ansamblis. Visiem 
jaunajiem kolektīviem pievienojas arī blakusesošo pagastu iedzīvotāji. 
Pateicoties jauniešu aktivitātei veidojas instrumentālais ansamblis.  Kopumā 
KN darbojas 12 dažādu interešu kolektīvi. 



2016. gadā realizētie projekti. 
 Stružānu pagasta pārvalde turpina realizēt  vides fonda finansēto pludmales 

labiekārtošanas projektu. Projekta ietvaros tika uzstādīts pontona tiltiņš 15 m 
garumā ar drošības margām, iztekošā kanāla labiekārtošanas darbi. Projekta 
realizācijas izdevumi 2800 EUR. (RVP4-U.4.1.1.) 

• Stružānu pagasta pārvaldes jauniešu biedrība „Dinamika Plus” ar 
pagasta pārvaldes atbalstu  realizējusi projektu „No pīlēna par gulbi” 300 
eur, projektu „esi radošs, esi prasmīgs”, ar finansējumu 473 EUR,. 
Jauniešu projektu realizācija ļāva jauniešiem  parādīt  savus talantu, 
iegādāties dažādus kokapstrādes instrumentus.  

• Stružānu pagasta pārvaldē tika realizēts NVA algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu projekts un ,sadarbībā ar jauniešu biedrību “DINAMIKA PLUS”,  
jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības projekts, kura ietvaros izveidota 
viena jaunieša invalīda darba vieta uz diviem gadiem un gada laikā 
nodrošinātas sešas darbavietas jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem..  

•  Stružānu pagasta pārvaldē realizētie projekti atbilst  Rēzeknes novada 
attīstības programmas 2012.-2018.gadam apakšpunktiem.  

 

 



2016. Gadā realizētie projekti. 
 Izglītības iestādes- Jaunstrūžānu pamatskolas pirmā 

stāva grīdas 140 m2 renovācija, piesaistot telpu 
uzturēšanai paredzētos līdzekļus. Orientējoši 
piesaistāmo līdzekļu apjoms- 2500 EUR. (RV3.1.42); 

 Stružānu pagasta  Strūžānu ciema ielu apgaismojuma 
atjaunošana ar LED lampu nomaiņu un papildus 
apgaismojuma ierīkošanu Miera ielā 19, Smilšu ielā 6 un 
Parka ielā. Paredzamais piesaistīto līdzekļu apjoms- 
3100 EUR.(RU1.1.3) Ekonomja , kura radās uz 
energoresursu patēriņa samazināšanas rēķina, sakarā ar 
ielu apgaismojuma pārbūvi – 2434 EUR. 

 Celtnieku ielas remontdarbi ar caurtekas nomaiņu, 
grāvju atjaunošanu. Finansējums no ceļu fonda 
līdzekļiem aptuveni 4000 EUR.(RV1.1.1.) 

 Ezera un pludmales zonas labiekārtošana ar Vides fonda 
līdzekļu piesaisti. Orientējoši piesaistāmo līdzekļu 
apjoms- 2800 EUR. (RU2.1.6) 
 



Strūžānu pagasta attīstības un labklājības 
pilnveidošanas galvenās prioritātes 2017.gadā: 

  1)izglītība; Papildus ikgadus veicamajiem tekošajiem remontdarbiem veikt 
Jaunstrūžānu pamatskolas otrā stāva grīdas - 140m2 renovācija, plānots ieklāt 
grīdas laminātu un nomainīt kabinetiem durvis.  Veikt ieejas mezgla remontu un 
uzstādīt  kāpņu norobežojuma barjeru. Orientējoši piesaistāmo līdzekļu apjoms 
8000 EUR, atbilst Rēzeknes novada attīstības programmai 2012. -2018. gadam, 
RV3.1.42; 

 Strūžānu PII „Zvaniņš” veikt telpu kosmētisko remontu, renovēt gaiteni ar LED 
apgaismojuma uzstādīšanu -1500 EUR, atbilst Rēzeknes novada attīstības 
programmai 2012. -2018. gadam, U.2.2.1 

 Plānots iegādāt kartupeļu tīrāmo mašīnu, aptuveni 1000 EUR vērtībā, atbilst 
Rēzeknes novada attīstības programmai 2012. -2018. gadam, RV4.2.2.2; 

 2) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;  Stružānu pagasta pārvaldes ēkai veikt 
daļēju jumta remontu, nomainīt logus. Dzīvokļu ierakstīšana zemesgrāmatā un 
divu dzīvokļu remonts ar atsavināšanas perspektīvu, 3 dzīvojamo māju jumtu 
renovācija – 50000 EUR (centralizēts transferts). Māju pagalmu teritoriju 
labiekārtošana. Orientējoši piesaistāmo līdzekļu apjoms 5171 EUR, atbilst 
Rēzeknes novada attīstības programmai 2012. -2018. gadam, RV4.2.6.2; 

 3) Atpūta un kultūra; 
 Pašdarbības deju kolektīva tērpu iegāde, atbilst Rēzeknes novada attīstības 

programmai 2012. -2018. Gadam – 2550 EUR, atpūtas pasākumu organizēšanai -
3000 EUR, U.2.4.1.  

 Kultūras centra Fitnesa daļas kosmētiskie remontdarbi ar iespējamu garderobes 
iekārtošanu un sanitārā mezgla remontu.. 

 Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde, iesniegtā projekta ietvaros, atbilst 
Rēzeknes novada attīstības programmai 2012. -2018. gadam, U.2.4.1. 
 



Tuvākajā perspektīvā plānotie projekti 

2017-2018.g 
 Tautas tērpu iegāde Strūžānu kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvam “Dzieti” 
 Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Strūžānu 

KN. 
 Kultūras centra un Jaunstrūžānu pamatskolas teritoriju 

apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi ar pieeju ēkām 
izbūvi; 

 Invalīdu pacēlāja iegāde un uzstādīšana, pandusu izveide 
kultūras centrā.  

 Jauniešu jaunrades un atpūtas centra izveide. 
 Trenažieru zāles ģērbtuvju, koridoru un sanitāro telpu 

remonts. 



Maksas 
pakalp.ieņēmumi 

16774 
4.32% 

Vispārējie 
nodarbinātības 
jautājumi jeb 

algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi 

15406 
3.97% 

Ieņēmumi no 
nekust.īp. 

pārdošanas 
1067 

0.27% 

No pašvaldības 
saņemtie 
transferti 

350435 
90.24% 

Nenodokļu 
ieņēmumi, soda 

nauda 
310 

0.08% 

Naudas līdzekļu 
atlikums gada 

sākumā 
4343 
1.12% 

Stružānu p.p. 2016.g. pamatbudžeta faktisko 
ieņēmumu struktūra - 388335 EUR 

Maksas
pakalp.ieņēmumi

Vispārējie
nodarbinātības
jautājumi jeb algotie
pagaidu sabiedriskie
darbi
Ieņēmumi no
nekust.īp.pārdošanas

No pašvaldības
saņemtie transferti

Nenodokļu
ieņēmumi, soda
nauda

Naudas līdzekļu
atlikums gada
sākumā



Izpildvaras 
institūcijas - 
pašvaldība 

85539 
22.77% 

Kredīta % VK 
821 

0.22% 

Aizņēmumu 
atmaksa 

19246 
5.12% 

Biedru nauda 
859 

0.23% 

Vispārēj.nodarb. 
jaut. 
15464 
4.12% 

Pašv.terit.un 
mājokļu 

apsaimniekoš. 
52572 

13.99% 

Bibliotēka 
11273 
3% 

Kultūras nams 
49512 
13.18% 

Soc.aizsardzība 
862 

0.23% 

Pirmsskolas II 
44562 
11.86% 

Bāriņtiesa 
77 

0.02% 
Izglītības papildu 

pakalpojumi 
968 

0.25% 

Vispārējā izglītība 
93915 
26,0% 

Strūžānu p.p. 2016.g. budžeta faktisko izdevumu 
struktūra - 375670 EUR Izpildvaras

institūcijas -
pašvaldība
Kredīta % VK

Aizņēmumu
atmaksa

Biedru nauda

Vispārēj.nodarb.ja
ut.

Pašv.terit.un
mājokļu
apsaimniekoš.
Bibliotēka

Kultūras nams

Soc.aizsardzība

Pirmsskolas II



Maksas pakalp. 
ieņēmumi; 15500; 

3,29% 

Vispārējie 
nodarbinātības 
jautājumi jeb 

algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi 

17440 
3.7% Ieņēmumi no 

nekust.īp. 
pārdošanas 

1100 
0.23% 

No pašvaldības 
saņemtie 
transferti 

399041 
84.73% 

Aizņēmums 
25000 
5.31% 

Nenodokļu 
ieņēmumi, soda 

nauda 
200 

0.05% 

Naudas līdzekļu 
atlikums gada 

sākumā 
12665 
2.69% 

Strūžānu p.p. 2017.g. pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra - 470946 EUR 

Maksas
pakalp.ieņēmumi

Vispārējie
nodarbinātības
jautājumi jeb algotie
pagaidu sabiedriskie
darbi
Ieņēmumi no
nekust.īp.pārdošanas

No pašvaldības
saņemtie transferti

Aizņēmums

Nenodokļu ieņēmumi,
soda nauda

Naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā



 

Izpildvaras 
institūcijas - 
pašvaldība 

84459 
17.94% 

Kredīta % VK 
1000 

0.22% 

Aizņēmumu 
atmaksa 

19258 
4.08% 

Biedru nauda; 
859; 0,18% 

Vispārēj.nodarb. 
jaut. 
17440 
3.7% 

Pašv.terit.un 
mājokļu 

apsaimniekoš. 
129027 
27.40% 

Bibliotēka 
11290 
2.4% 

Kultūras nams 
54818 

11.64% 

Soc.aizsardzība; 
1200; 0,25% 

Pirmsskolas II 
49074 

10.42% 

Bāriņtiesa; 200; 
0,04% 

Izglītības papildu 
pakalpojumi; 

1000; 0,21% 

Vispārējā izglītība 
101321 
21.52% 

Strūžānu p.p. 2017.g. budžeta izdevumu 
struktūra - 470946EUR Izpildvaras institūcijas

- pašvaldība

Kredīta % VK

Aizņēmumu atmaksa

Biedru nauda

Vispārēj.nodarb.jaut.

Pašv.terit.un mājokļu
apsaimniekoš.

Bibliotēka

Kultūras nams

Soc.aizsardzība

Pirmsskolas II

Bāriņtiesa

Izglītības papildu
pakalpojumi

Vispārējā izglītība



Stružānu pp pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām- EKK 01 000 

 Vadības dienesta izmaksas 2016. g. bija 82334 euro, 2017.g. 85459 euro. 2017 g. 
salīdzinot ar 2016 g., plānotās vadības dienesta izmaksas palielinājās par 3125 
euro tai  skaitā sakarā ar minimālās algas  pieaugumu un atbilstoši VSAOI  
izmaksuas sastāda 950 EUR, pārējās izmaksas sastāda 2175 EUR. 

 Izdevumi paredzēti pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai . 

 

90

95

100

105

2016.g.; 
EUR 97,32 

2017.g.; 
EUR 101,13 

Vadības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju 



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 1000 

 2017.g. salīdzinot ar 2016.g, darbinieku skaits ir palicis iepriekšējā līmenī. 

  Faktiskais atlīdzības pieaugums veidojās sakarā ar minimālās algas pieaugumu 
valstī Papildus ir ieplānots  atalgojums līgumdarbu strādniekiem, remontdarbu 
veikšanai pašvaldības ēkās un teritorijā, kā arī ir iekļautas kadru aizvietošanas 
piemaksas  1500 euro apmērā. 

 VSAOI palielinājās par  849 euro, sakarā ar minimālās algas palielinājumu visā 
valstī. 

230

235

240

245

250

2016.g.; 
EUR 238,46 

2017.g.; 
EUR 244,06 

Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju 



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 1000 

 Atlīdzības pieaugums veidojies  sakarā ar minimālās algas pieaugumu valstī. 
 Pret faktiso sitāciju 2016.g- tai skaitā atalgojums- 3646 euro un sociālā atlīdzība- 

849  euro 

200000

204000

208000

2016.g.; 
EUR 201 739 

2017.g.; 
EUR  

206 234 

Atlīdzība  + 4495 EUR  



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 2000 

 Sakarā ar kopējā budžeta paaugstinājumu par 105134 euro un valsts 
kasē tiks ņemts  aizņēmums un papildus līdzekļi dzīvojamā fonda 
remontdarbiem 50 000 euro. Atlikums uz gada sākumu 12 665 euro. 

140000

142000

144000

146000

148000

150000

2016.g.; 
EUR 145 231 

2017.g.; 
EUR 149 355 

Preces un pakalpojumi  palielinājās 
par 4184 EUR vai 2,84% 



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 4000 

 2017.g. salīdzinot ar 2016.g., procentu izmaksas samazinājās 
sakarā ar Valsts kases likmes maiņu; 

 

0

200

400

600

800

2016.g.; 
EUR 780 

2017.g.; 
EUR 300 

Procentu izdevumi - 480 EUR vai - 61,5% 



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 5200 

 2017. g. tiek plānots iegādāt traktoru MTZ ar piekabi 25 000 eur 
vērtībā.  Dzīvojamo māju jumtu maiņai 50 000 euro. 

 Datortehnika un pārējie pamatlīdzekļi 4549 euro. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2016.g.; 
EUR 700 

2017.g.; 
EUR 79 549 

Pamatlīdzekļi + 78849 EUR  



Stružānu p.p. specbudžeta ieņēmumi - 
autoceļu fonds- 04 000 

0

2000
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8000
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2016.g.;  
EUR 8 605 

2017.g.;  
EUR 8 605 



Stružānu p.p. specbudžeta autoceļu fonds – 
izdevumi- EEK 04 000 

 Pamatlīdzekļi. 

 Autoceļu, ielu, ceļu piegulošo zonu uzturēšana, sniega tīrīšana. 

 Tekošie ceļu, ielu remontdarbi. 

 

15000

15200

15400

15600

15800

2016.g.; 
 EUR 15 622 

2017.g.;  
EUR 15 192 

Autoceļu fonds - transferti EUR 8605, 
atlikums no iepriekšējā gada EUR 6587 



•Autoceļu, ielu, ceļu piegulošo zonu uzturēšana, sniega 
tīrīšana. 

•Tekošie ceļu, ielu remontdarbi. 

 

15000

15200

15400

15600

15800

2016.g.;  
EUR 15 622 

2017.g.;  
EUR 15 192 

Autoceļu fonds - plānots izlietot ceļu 
uzturēšanai 







Māmiņas dienas koncerts KN un skolā. 





 









...un uz Līgo kalniņa sievu 
turēšanas konkurss! 

  



 



















Adventa koncerta aktīvie ciemiņi no 
Gulbenes novada! 













Sarkanā krusta sarūpētās Ziemassvētku 
dāvanas pagasta vientuļajiem senioriem 

nodod aktīvākie jaunieši. 



Lielākie pirkumi 
un darbiņi. 























Pagasta teritorijā daļēji 
nomainītas betona apmalītes. 






















