
Kudeaketa Publikoa egiteko modu desberdina 

Zertan inbertitu 
500.000 euro ?

Berdintasuna
• Indarkeria matxistaren biktimentzako larrialdiko etxebizitza
egokitu eta martxan jarri

• Gazteen artean berdintasuna sustatzeko programa abiatu
• Eskoletan neska eta mutikoei indarkeria matxista
saihesteko tailerrak eskaini

• Berdintasun alorreko aurrekontuak igo

Eskualdeko oreka
• Eskualdeko herrien arteko lankidetza sustatu
• Testuinguru egoki baterako baldintzak sortu:
sentsibilizazioa, esperientzia ezberdinen aurkezpenak,
kooperatibak sortzeko informazio zabaldu…

Euskara
• Euskara ikasten ari diren herri txikietako biztanleentzat
laguntzak eman

• Gazteen artean euskara sustatu

Gazteria
• Haurrentzako parke estali bat Azkoitian
• 12-16 urte arteko gazteentzako lokal estali bat Azkoitian
• Gazteen udalekuetarako plaza-kopurua handitu
• Loiolako aterpetxea berritu eta egokitu
• Gazteak boluntario lanetan jarri, ezinduak edo 
edadetuak lagunduz

• Gazte-lokalak arautu
• Droga kontsumoa gutxitzeko ekintzak abiatu
• Betarram ikastetxeko patioan mahaiak eta esertzeko
tokiak jarri

• Haur eta gazteentzako programak landu, herrian bizitzeko
erraztasunak eman Beizaman

• Umeentzako lokal handiagoa eta egokiagoa Errezilen
• Gazteentzako lokala Errezilen
• Gaztetxoentzat gazte-lekua Zestoan
• Haur eta gazteentzat berdintasuna eta lehiakortasun-eza
sustatzeko tailerrak

• Estazioko lorategian ume parkea jarri Zestoan

Giza eskubideak eta memoria
• Herri bakoitzean oroimen historikoa berreskuratzeko
proiektua abiatu

Gizarte politika
• Eskualdeko etorkinak gizarteratzeko plana garatu
• Eskualdeko pobreziaren azterketa soziologikoa egin
• Eguneko zentroa herri erdigunera jaitsi Azkoitian
• Adinekoentzako elkarbizitzarako gunea eraiki Azkoitian
• Alokairu sozialeko etxe parkea handitu Azpeitian
• Etorkinak integratzeko harrera-ikastaroak eskaini
• Herrigunetik kanpo dauden auzoetan herri ekimenerako
lokalak egokitu

• Adineko herritarrei arreta eman, bereziki baserrietan
bizi direnei

• Etxebizitza eta baserri hutsak  alokatzeko eta birgaitzeko
laguntzak eman

• Ezinduentzat lanerako garraio berezia jarri
• Gazte ezinduentzat aisialdi programak osatu
• Herriko medikuaren egonkortasuna bermatu 
Errezilen

• Anbulatorio berria ireki Zestoan
• Babesik gabeko adingabeentzat kokaleku hobea 
topatu Zestoan

• Adinekoentzat esku-lanak eta konponketa 
tailerrak eman

• Dependentzia duten pertsonei arreta areagotu
• Mugikortasun arazoak dituztenentzat sarbideak 
hobetu Zestoan

• Hirugarren adinekoentzat zerbitzuak eskaintzeko
kooperatiben aukerak aztertu

Herritarren parte-hartzea
• Herritarren partaidetza bultzatzeko tresnak eta dinamikak
bultzatu Azpeitian

• Auzolana sustatu
• Herritarren iritzia jasotzeko bideak jarri, atez atekoaren
kasuan adibidez, Zestoan

HERRITARREN 124 PROPOSAMEN

Proposamenak lehenetsi eta bozkatzeko HERRI BATZARRA: 
Azaroaren 6an, Azkoitiko Elkargunean, 18:30ean



Ingurumena
• Obretako hondakinentzat transferentzia-planta 
bat egin

• Azkoitiko garbigunea handitu, berritu eta ordutegia
zabaldu

• Hiri-hondakinak derrigorrez jasotzeko sistema jarri
• Burujabetza energetikoa lortzeko plana egin, tokiko
energiari lehentasuna emanez

• Basoen aprobetxamendu integralerako plan bat egin
• Herriko berdeguneetan bertako zuhaitz eta 
landaredia landatu

• Baratze parkea sortu Azkoitian
• Txakurrak aske ibiltzeko guneak prestatu
• Bidezidorrak eta mendi-ibilbideak txukundu
• Birziklatze enpresak sustatu
• Auzoetako baliabideak sustatu
• Natura zorrotzago zaindu, enpresa handiengan arreta jarriz
• Herriko basoak kudeatzeko plan bat garatu biomasa
aprobetxatzeko, Beizaman

• Ur-hornidura hobetu Errezilen
• Etxeetako ur zikinak baliabide naturalen bidez arazteko
saneamendu sarea egin, Errezilen

• Argiteriaren energia kontsumoa murriztu
• Futbol zelai zaharra berritu Zestoan
• Bosgarren edukiontzia jarri Zestoan
• Motorrek eta bestelako ibilgailu zaratatsuen zarata
kontrolatu

• Zestoako San Joan auzoa zaharberritu

Ekonomia suspertu
• Tokiko kontsumoa sustatzeko plana egin
• Berrikuntza teknologikoa sustatu
• Denda txikiak laguntzeko, eta enpresa txiki eta ertainak
sortzeko plana egin

• Azkoitiko San Joan auzoan bainu-etxea egin
• Elikadura subiranotasuna bultzatzeko plana egin
• Turismo berdea bultzatu: natura, kultura, etnografia...
• Langabetuentzako ikastaroak antolatu
• Eskualdeko garapen ekonomikorako plan oso bat egin
• Enplegua sortzeko kooperatibak bultzatu
• Jarduera berriak bultzatzeko laguntzak eman
• Nekazaritza ekologikoaren ustiapena eta kontsumoa sustatu
• Nekazariek egiten duten lana aitortu eta nekazaritza eta
abeltzaintza sustatu

• Errezilen enplegua sortzeko aukerak aztertu: haurrentzako
dinamizatzailea, eskolako jangela herritik kudeatu…

• Ernioren magalean abeltzantza bizkortzeko plana egin
• Errezilgo Trintxera eraikina berritu eta egokitu, eta
erabilera publikoa eman

• Azpeitian eta Azkoitian turismo zerbitzu bana jarri
• Eskualdeko sare ekonomikoa berritzeko plana egin
• Zestoako Lasaoko geltoki zaharrari erabilera berria eman
• Ekain-berrira datozenak herrira erakartzea, Zestoan
• Dirurik gabeko truke ekonomia bultzatzea
• Ekintzailetasun adituekin aliantzak egin, proiektuak
bideratzeko

• Eko-bailara izateak sor ditzakeen aktibitate ekonomiko
berrien aukerak aztertu eta bideratu

• Turismo arloan kooperatiba berriak sortzeko dauden
aukerak herritar eta eragileekin aztertu

• Bailarako dibertsifikazioa bultzatu: Urola Erdiko 
industria mapa bat osatu

• Azpeitiko Berdura plaza eraberritu eta nekazaritza
proiektua landu

Kirola
• Tenis pista txukundu Azkoitian
• Eskola kirola genero ikuspegitik landu
• Kirola egiteko tresnak aire librean jarri Azkoitian
• Atletismoa egiteko pista eraiki Azpeitian
• Ezinduentzat igogailua jarri Azpeitiko kiroldegian
• Kirola egiteko gune bat egokitu Errezilen
• Emakumeen kirola sustatu
• Igerileku estalia eraiki eta kiroldegia berritu Zestoan
• Kirol azpiegiturak hobetu

Kultura
• Eskualdeko historia berreskuratzeko plana egin
• Azkoitiko liburutegian haur txikien gunea bereizi
• Hizkuntza eskola ofizialaren egoitza ireki eskualdean
• Museo arkeologikoa egin, Muñoaundi herrixka 
herritarrei zabaldu Azpeitian

• Herri txikietan kultur jarduerak sustatu
• Errezilgo liburutegia martxan jarri
• Kultur ekitaldietarako gunea egokitu Zestoan
• Jende guztiarentzat kultura ekitaldiak antolatu 
• Zestoako liburutegiko ordutegia zabaldu
• Beizamako kultur-etxea eraikitzen bukatu

Mugikortasuna
• Hirigintza haurren beharretara egokitu
• Azkoitia-Zumarraga, Azpeitia-Tolosa eta Goierrirako
bideak moldatu

• Azkoitiko Mekoletako biribilgunean oinezkoen
pasabidea jarri

• Azkoitiko Izarraitz auzoan, Nordekua eta Txintxillo
baserrien arteko bidea moldatu

• Baserri bideetako uren kanalizazioak porlanez hartu
• Baserri-auzoetako bideak maizago garbitu
• Azkoitiko herri bideak konpondu
• Azpeitiko plaza oinezkoen eremu bihurtu
• Azpeititik A-8rako errepide sarea hobetu
• Errezilen, auzolanean, baserri bideak konpondu 
eta katalogatu 

• Errezilgo herri eskolako irisgarritasuna hobetu
• Autoak errepidean mantsoago joateko sisteman 
jarri Errezilen

• Urolako trenbide zaharreko bidegorria egokitu
• Zestoako herri guneko irisgarritasun arazoak konpondu
• Errepide nagusia herri gunetik atera Zestoan
• Zestoako bidegorria patinetan ibiltzeko egokitu

www.aurrekontuahobetzen.net


