


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 01.01.2015. dzīvo 848 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

01.01.2015. salīdzinot ar 01.01.2014. pagastā kļuva mazāk iedzīvotāju
par - 2 cilvēkiem.

 Bērniem tiek veltīta vislielākā uzmanība. Ar autobusa braukšanas
biļetēm katru mēnesi tiek apgādāti 11 skolnieki- 3 dodas no citiem 
pagastiem uz Jaunstrūžānu pamatskolu un 8 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 fizkultūras 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, latviešu dziesmu ansamblis un bērnu 
ansamblis. Visiem jaunajiem kolektīviem pievienojas arī blakusesošo pagastu 
iedzīvotāji. Pateicoties jauniešu aktivitātei veidojas instrumentālais 
ansamblis.  Regulāri tiek izdota Strūžānu pagasta avīze "Notikums".



2015. gadā realizētie projekti.
 Stružānu pagasta pārvalde realizēja projektu  ELFLA „Veļas mazgātavas izveide Strūžānu 

pagastā” ar kopējā finansējuma piesaisti 3500 EUR apmērā, kur Strūžānu pagasta pārvaldes 
daļa sastādīja tikai 10%. Par Strūžānu pagasta pārvaldes līdzekļiem tika veikts telpu 
kapitālais remonts. Par projekta līdzekļiem tika iegādātas divas pusprofesionālās veļas 
mazgājamās mašīnas, veļas žāvēšanas centrifūga un divas gludināmās iekārtas. Projekts 
realizēts sociālo pakalpojumu dažādošanai, kura ietvaros iedzīvotājiem par pašizmaksu tiek 
piedāvāta iespēja kvalitatīvai veļas kopšanai. (VP2.3.-U2.3.1)

 Stružānu pagasta pārvalde realizēja projektu  „Dušas telpu ierīkošana Strūžānu ciematā”, 
kura rezultātā dušas telpās tika veikts telpu kapitālais remonts, nomainītas durvis, uzstādīts 
dušas aprīkojums, veikts mūsdienīgs kosmētiskais remonts. Projekts realizēts pēc 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes ieteikuma un dos iespēju iedzīvotājiem par pašizmaksu 
izmantot dušas pakalpojumus. (VP2.23..-U2.3.1.)

 Stružānu pagasta pārvalde turpina realizēt  vides fonda finansēto pludmales labiekārtošanas 
projektu. Projekta ietvaros tika veikta pludmales piekrastes zonas planēšana, uzstādīts 
pontona tiltiņš 15 m garumā, veikts notekslūžu remonts un iztekošā kanāla labiekārtošanas 
darbi. Piekrastes zonā ierīkota Līgo svinēšanas vieta, kura aprīkota ar apgaismojumu, video 
novērošanu , sēdvietām un ugunskura vietu. Projekta realizācijas izdevumi 2562 EUR. (RVP4-
U.4.1.1.)

 Stružānu pagasta pārvalde kopā ar jauniešu biedrību „Dinamika Plus” realizēja ELFLA 
projektu „Trenažieru zāles pilnveidošana „Spēkavīra metiens”. Ieguldīto līdzekļu kopsumma 
3751,53 EUR, Strūžānu pagasta pārvaldes finansējuma daļa 10%. Par pagasta pārvaldes  
līdzekļiem tika veikts telpu remonts un uzstādīts jauns apgaismojums. Par projekta 
līdzekļiem tika iepirkti jauni trenažieri un fitnesa inventārs.(RV2.4.-U.2.4.3.)



•Stružānu pagasta pārvaldes projekta ietvaros, kas atbilst Rēzeknes novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam RV2.2.- U.2.2.3, tika uzstādīts bērnu spēļu kalniņš Sporta ielā 3. Apgūti 3000 
EUR. Projekta īstenošanas darbi turpināsies 2016.gadā.

•Stružānu pagasta pārvaldes projekta īstenošanas rezultātā veikti Jaunstrūžānu pamatskolas 
siltināšanas darbi, nomainītas koka durvis uz mūsdienīgām PVC durvīm, veikts kāpņu telpu 
remonts ar sienu izolāciju, klasēs uzstādīti 18  jauni gaismas ķermeņi. Finansējuma piesaiste 
sastādīja 10 000 EUR. 

•Jaunstrūžānu pamatskola realizēja vides aizsardzības fonda projektu „Ieraugi dabu” par 1220 EUR. 
Projekta realizācija deva iespēju jauniešiem saturiski pavadīt brīvo laiku, uzlabot fizisko veselību 
un atjaunot, labiekārtot zaļo zonu pie Jaunstrūžānu pamatskolas ēkas. 

•Ar interešu apvienības „Jaustra”  līdzdalību tika realizēti projekti „Emociju virpulī” ar finansējumu 
1565 EUR,  jaunatnes inventāra iegādes projekts „AKORDS” ar finansējuma piesaisti 540 EUR un 
tehniskās jaunrades projekts „Eksperiments” ar 519,71 EUR piesaisti. Projekta ietvaros tika 
iegādāti vienkārši roboti un datora programmas to darbības nodrošināšanai. 

•Stružānu pagasta pārvaldes jauniešu biedrība „Dinamika Plus” ar pagasta pārvaldes atbalstu  
realizējusi projektu „Krāsaino dienu piedzīvojums” ar finansējumu 1100 EUR, projektu „Pūra 
brīsmes izaicynojums”, ar finansējumu 360 EUR, un  projektu „Pastāvēs, kas mainīsies” ar 
finansējumu 300 EUR. Jauniešu projektu realizācija ļāva jauniešiem apgūt jaunsargu un militārās 
apmācības pamatus, iegādāties dažādu spēļu inventāru un mūzikas 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 astoņas darbavietas jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem.. 

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



2016. Gadā realizācijai plānotie 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)

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

 Bērnu rotaļu laukuma būvniecība Sporta ielā 3 ar iespējamo ES 
fondu līdzfinansējuma piesaisti līdz 20 000 EUR apjomā.(RU2.2.3.)

 Ezera un pludmales zonas labiekārtošana ar Vides fonda līdzekļu 
piesaisti. Orientējoši piesaistāmo līdzekļu apjoms- 4000 EUR. 
(RU2.1.6)

 Kultūras centra koncertzāles aprīkošana ar mūzikas apskaņošanas 
aparatūru. Ar iespējamo ES fondu līdzfinansējuma līdzekļu piesaiste 
līdz 2500 EUR . (RU2.4.21.) 



Tuvākajā perspektīvā plānotie projekti 

2016-2018.g
 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.

 Ceļu, trotuāru, puķu dobju norobežojošo bloku 
(apmaļu) nomaiņa pret jauniem.

 Trenažieru zāles ģērbtuvju, koridoru un sanitāro telpu 
remonts.
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Stružānu pp pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām- EKK 01000

 Vadības dienesta izmaksas 2015. g. bija 85550 euro, 2016.g. 82334 euro. 2016 g. 
salīdzinot ar 2015 g., vadības dienesta izmaksas samazinājās par 3216 euro.

 Izdevumi paredzēti pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai .
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EUR 97,32
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Vadības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju



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

 2016.g. salīdzinot ar 2015.g, darbinieku skaits ir palielinājies par vienu strādnieku.

 Faktiskais atlīdzības pieaugums veidojās sakarā ar minimālās algas pieaugumu 
valstī un sakarā ar strādnieku štatu pieaugumu. Papildus ir ieplānots  atalgojums 
līgumdarbu strādniekiem, remontdarbu veikšanai pašvaldības ēkās un teritorijā, 
kā arī ir iekļautas kadru aizvietošanas piemaksas  2650 euro apmērā.

 VSAOI palielinājās par 3468 euro, sakarā ar minimālās algas palielinājumu visā 
valstī.
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Atlīdzība  +19305 EUR vai 11,58%



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

 Atlīdzības pieaugums veidojies  sakarā ar minimālās algas pieaugumu valstī.
 Pret faktiso sitāciju 2015.g- tai skaitā atlīdzība- 15837 euro un sociālā atlīdzība-

3468 euro
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Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju



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

 Sakarā ar kopējā budžeta samazinājumu par 31715 euro un 
valsts kasē saņemto aizņēmumu atmaksas palielinājumu par 
11512 euro.
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Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 4000

 2016.g. salīdzinot ar 2015.g., procentu izmaksas palielinājās 
sakarā ar aizņēmumu no Valsts kases 2015.g. -59292 euro;

 Aizņēmuma procentu atmaksa sākas ar 2016 gadu par augstāk 
minēto summu.
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Stružānu p.p. pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām - EKK kods 5200

 2015. g. tika iegādāta mūzikas atskaņošanas aparatūra Strūžānu KN 2489 
euro vētībā.  

 2015. g. iegādāta bērnu rotaļu konstrukcija 3142 euro vērtībā.
 2015.g. iegādāts 20 vietu autobuss 59292 euro vērtībā.
 Datortehnika un pārējie pamatlīdzekļi.
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Stružānu p.p. specbudžeta ieņēmumi -
autoceļu fonds
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Stružānu p.p. specbudžeta autoceļu fonds -
izdevumi

 Pamatlīdzekļi.

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

 Tekošie ceļu, ielu remontdarbi.
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EUR 8309
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EUR  15 622; 

Autoceļu fonds - transferti EUR 8605, atlikums no 
iepriekšējā gada EUR 7017



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

•Tekošie ceļu, ielu remontdarbi.
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Jaunstrūžānu pamatskolas jaunās 

durvis.
























