


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 - ciem. Strūžāni. Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes 
autocelš (Dricāni- Strūžāni- Nautrāni), kas savieno šos trīs 
pagastus. Stružānu pagastā ir 859 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 STRUŽĀNU PAGASTĀ

 Stružānu pagastā uz 01.01.2014. dzīvo 859 cilvēki,  kuri galvenokārt
koncentrējas Stružānu 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).

 Sociālā palīdzība tika izsniegta - 66536,01 EUR.
 Iedzīvotāju skaitam pagastā pēdējos gados ir tendence sarukt. Uz

01.01.2014. salīdzinot ar 01.01.2013. pagastā kļuva mazāk iedzīvotāju
par - 19 cilvēkiem, tas ir par 2,2%.

 Bērniem tiek veltīta vislielākā uzmanība. Ar autobusa braukšanas
biļetēm katru mēnesi tiek apgādāti 18 skolnieki - 4 dodas no citiem 
pagastiem uz Jaunstrūžānu pamatskolu un 14 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. Jau vairākus gadus šajā sporta aktivitātēs tiek rīkoti arī 
komercturnīri, kuros piedalās komandas ne tikai no Stružāniem, bet arī 
no apkārtējiem pagastiem. Blakus sporta zālei atrodas hokeja laukums, 
kas pagājušā gada nogalē 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. 

 Sporta komplekss darbojas arī kultūras namā. 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- Stružānu 
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’’. Pateicoties jauniešu aktivitātei veidojas 
instrumentālais ansamblis.  Iznāk arī Stružānu pagasta avīze "Notikums".



2014. gadā realizētie projekti.
 Stružānu pp realizē ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6.2 aktivitātes ietvaros, projektu „Strūžānu 
ciemata jauniešu interneta kluba izveide” , Pr.nr.13-01-LL23-L413201-000018. Projekta kopējā 
summa ir 3842 EUR. Projekta ietvaros ir iegādāti 10 datori un krāsainais printeris. Par pagasta 
līdzekļiem tika izremontētas telpas un iegādātas mēbeles interneta kluba izveidei. 

 Stružānu pp realizē ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6.1 aktivitātes ietvaros, projektu „Veļas 
mazgātuves izveide Strūžānu ciematā.” , Pr.nr.13-01-LL23-L413201-000018. Projekta kopējā summa 
ir 2991,83 EUR. Projekta ietvaros tiks iegādātas divas pusprofesionālās veļas mazgājamās mašīnas, 
veļas žāvētājs un divas gludināmās iekārtas. Par pagasta līdzekļiem tiks pielāgotas un  remontētas 
telpas veļas mazgātuves izveidei. Projekts paredz sociālo pakalpojumu dažādošanu, kā ietvaros 
vietējiem iedzīvotājiem par pašizmaksu tiks piedāvāta iespēja kvalitatīvai veļas kopšanai. 

 Stružānu ezera labiekārtošana no Rēzeknes novada dabas fonda resursiem uz  3811,10 EUR.  
Projekta ietvaros tika padziļināta un iztīrīta ezera gultne, piegulošās teritorija un pludmales 
labiekārtošana. Šis projekts no dabas resursiem tiks turpināts arī 2015. gadā.;

 Par Stružānu pp līdzekļiem veikta ciemata tirgus laukuma atjaunošana- 2005 EUR;

 Veikta Jaunstrūžānu pamatskolas ēkas jumta renovācija ar pilnīgu jumta nesošo konstrukciju un 
jumta seguma maiņu un bēniņu siltināšanu ;

 Stružānu pagasta jauniešu biedrība “DINAMIKA PLUS” ar pagasta atbalstu realizējusi Rēzeknes 
novada jauniešu inventāra iegādes projektu un iegādājusies mūzikas instrumentus par 1012,00 EUR. 
Sintezators, elektriskā ģitāra, bungu komplekts, kahons, divas blokflautas un daži mazāki instrumenti 
tagad ir pieejami vietējiem jauniešiem, līdz ar to jauniešiem tiek dota iespēja mūzikas grupas 
izveidei. Tāpat Rēzeknes novada jauniešu neformālo apmācību projekta  realizācijas ietvaros tika 
iegādāta kvalitatīva foto un video tehnika.
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Ieņēmumi no 
budžeta iestāžu 

sniegtajiem 
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Stružānu p.p. 2015.g. pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra -433180 EUR
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Pamatojoties un MK 
noteikumiem Nr.: 665, algas 
paaugstināšanai līdz valstī 
noteiktajai minimālajai algai- 360 
eur nepieciešami papildus 
līdzekļi 8928 eur.



Izpildvaras 
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Izpildvaras 
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Strūžānu pp pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām- EEK 01000

 Valdības dienesta izmaksas 2014. g. bija 91064 euro, 2015.g. 92338 euro. 2015.g. 
salīdzinot ar 2014.g., valdības dienesta izmaksas palielinājās par 1274 euro, sakarā 
ar minimālās algas paaugstināšanos.

 Izdevumi paredzēti pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai .
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2014.g.; 
EUR 

106,01  

2015.g.;

EUR 107,49

Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju



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

 2015.g. salīdzinot ar 2014.g, darbinieku skaits nav palielināts. Atlīdzības 
pieaugums veidojies sakarā ar minimālās algas pieaugumu valstī - par 8928 
euro. Papildus ir ieplānots  atalojums līgumdarbu strādniekiem, remontdarbu 
veikšanai pašvaldības ēkās - 12667 euro.

 VSAOI palielinājās par 4121 euro, sakarā ar minimālās algas palielinājumu 
visā valstī.
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2014.g.;

EUR 176785
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Atlīdzība 21595 EUR vai 21,13%



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

 Atlīdzības pieaugums veidojies  sakarā ar 
minimālās algas pieaugumu valstī.
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Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju



Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 2000
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Preces un pakalpojumi -14488 EUR vai 2,3%



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

 2015.g. salīdzinot ar 2014.g., procentu izmaksas palielinājās 
sakarā ar aizņēmumu no Valsts kases 2015.g. -55000
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EUR  832
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Procentu izdevumi + 1648 EUR vai 198,1%



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

 2015.g. salīdzinot ar 2014.g., plānotās pamatlīdzekļu izmaksas 
samazinātas. 

 2014. g. tika renovēts Jaunstrūžānu pamatskolas jumts  79801 euro
vētībā.  

 2015. g. plānots iegādāties  20vietīgo autobusu 55000 euro vērtībā
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Stružānu p.p. specbudžeta ieņēmumi -
autoceļu fonds
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Stružānu p.p. specbudžeta autoceļu fonds -
izdevumi
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2014.g.;

EUR 7123
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Autoceļu fonds - transferti EUR 7594, atlikums 
no iepriekšējā gada EUR 750



Stružānu p.p. specbudžeta - autoceļu fonds 
izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām -

EKK kods 2000
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Jaunstrūžānu pamatskolas 
jaunais jumts.




























