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Orendaingo helburua:

ZERO
LANGABEZIA

Gizakion ongizatea, hein handi batean, lanpostua
izatearen baitan datza. Orendainen ere, zero langabezia lortzeak ezinbestean helburu izan behar
du, herritarrak duintasunez bizi diren inguru batean bizi nahi badugu behintzat. Hare gehiago,
galdetegiko emaitzek isladatu dutena kontutan
hartuz. Izan ere, orendaindarrok, lehentasunen artean kokatu bait dugu “udaletik langabezian dauden familiak laguntzeko” proposamena.
Horren aurrean, udal administrariaren lanordua
ordubete luzatzeko erabakia hartu da. Udal administrariak langabetuak laguntzeaz gain, udal liburutegiko kudeaketa ere bere gain hartuko luke.
Langabetuei eskaini beharreko arreta eta laguntzaren nondik norakoak langabetuekin batera
eztabaidatu eta erabaki nahi dira. Lanpostua lortzeko bidea elkarrekin egin beharreko bidea denez, datorren maiatzak 21 asteazkena, eguerdiko
12:30etan egin asmo dugun bilerara azaltzeko eskatu nahi dizugu.
Orendaingo udalak ezin du jakin zein pertsona
dauden langabezian. Lanbidek, datuak babesteko legea jarraituz, ezin bait dizkigu izen abizenak
eman. Beraz, inguruan inor antzeko egoeran dagoela baldin badakizu, jakinaren gainean jarri mesedez. Daturik izan ezean ezin bait dugu zuzenean
denekin harremanetan jarri.
Bilera honetan langabeak, lansaio murriztua duten
langileak, ikasketak bukatu berri edo bukatzear
daudenak, udaletxeko langileak eta udal ordezkariak elkartuko ginateke. Bertan langabeziari aurre
egiteko lantaldea jarriko da martxan. Lantalde honen xede eta asmoen zirriborroa egin eta herritarren iritzia ere bilduko da.
Ez da erronka makala herrian zero langabezia izatearena. Hori badakigu. Lanpostu bat lortze hutsak
ordea, egin beharreko esfortzu guztiak berdinduko
ditu. Denon elkarlanak emaitza onak ekarriko dituela sinestuta gaude. Badakizu, lanpostu baten
beharrean bazaude, maitzak 21 asteazkena eguerdiko 12:30etan ikusiko dugu elkar. Denon artean,
zero langabeziruntz!
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Konpostagailua
ez da nere lagunik
onena!
Aurreko urteko abenduan pasa genuen balorazioak
argi erakusten du herritarren gehiengoa oso pozik
dagoela zabor bilketa sistema berriarekin. Baita konpostagailu bidez organikoa kudeatzearekin ere.

1 Gustura nago konpostagailu bidez
organiko kudeatuz
2 Birziklatzeko jarri diren egurrezko

etxoletan silkatutako hondakinak ateratzea
erosoa da

3 Gustura nago zabor bilketa sisteman
emandako aldaketarekin

7,00
7,92
7,71

Konpostagailuaren kudeaketak 7ko bataz bestekoa
izanagatik, 20 pertsonek 5etik behera puntuatu zuten. Horretaz gain, hainbat kontrako iritzi ere jaso
ziren: konposta egin nahi ez duenarentzat beste
aukera batzuk jartzea eskatuz, arratoi edota saguak
agertu zaizkiela esanez, erabilera ez zaiela gustatzen
adieraziz edota zikina dela iritziz.
Balorazio guzti hauei erantzun aurretik, txerrien erabileraren mugak birgogoratu nahi ditugu. Hainbatek, beraien etxeetan sortzen den organikoa txerriei
ematen die egunero. Martxa honetan, beste txerri
bat ekarri beharrean suertatuko ginateke eta ez dugu
halakorik egin nahi. Txerriak Ostatuko eta Eltxo Elkarteko organikoa kudeatzeko ekarri genituen eta
hasierako helburuei eusten diogu. Ez genituen etxe
guztietako organikoa beraiei botatzeko ekarri eta beraz, ez eman etxeko organikoa txerriei.
Konpostagailuaren erabilerarekin arazoren bat duzuen guztiei ondoko bi proposamen luzatu nahi dizkie Orendaingo Udalak:
Batetik, hemendik aurrera, inork ez du bere etxean
sortzen den organikoa etxeko konpostagailuan kudeatu beharrik izango. Etxean egin nahi ez duenak
auzokonpostagailua erabiltzeko aukera izango du.
Bere etxean konposta egiten duenak ordea, zabor
tasa %25 merkeago ordainduko du. Bere etxean
sortzen den organikoa etxetik kanpo, auzo-konpostagailuan bota nahi duenak berriz, %25 garestiago
izango du zabor tasa.
Bestetik, etxeko konpostagailuei dagokienean, sagu
eta antzekoak ekiditeko, alboko orrian agertzen den
konpostagailua banatuko da hala nahi duten etxeetara. Konpostagailu hauek, lurrarekin kontakturik ez
dutenez eta erabat itxiak direnez, sagu eta arratoirik sortzen ez dute utziko. 133 euroko balioa du konpostagailu bakoitzak eta udala prest dago gastuaren
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%75 bere gain hartzeko. Beraz, hauetako konpostagailu
bat jarri nahi duen herritarrak 33 euro ordainduko lituzke eta udalak 100 euroko laguntza eskainiko luke
konpostagailu bakoitzeko.

Bertan, auzokonpostean interesa izan dezaketenen
izenak bilduko lirake baita udaletik proposatutako kon-

Hainbatek kotxetik zaborrak botatzen dituzte etengabe errepidera:
zigarro kaxak, zigarrokinak, latak,
botilak, erreziboak, bizikletazaleen
energizer ontziak… denetarik aurkitzen dugu errepide bazterrean. Hilabetero zorro bete zabor biltzen da
errepidean. Udal honi nazka ematen die jarrera hori duten pertsona
guztiek. Nazka bere ingurua zaintzeko betebehar moralik sentitzen
ez duen orok. Nazka arduragabea
den horrek. Halako zerbait egiten
inor ikusi ezkero, isuna eta denuntzia izango duela argi utzi nahi da.
Herriko parkean ere etengabe zaborra biltzen aritu behar da txukun egon dadin. Askotan kanpotik
Elkartera edota Ostatura etortzen
direnen erruz. Hemendik aurrera,
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postagailu zilindrikoan interesa dutenen izenak ere.

Kontu guzti hauen inguruan
zehatzago aritzeko herri
batzar pare bat antolatuko dira maiatzak 9 ostirala
arratsaldeko 18:00etan eta
maiatzak 11 igandea, eguerdiko 12:30etan. Bi herri batzar antolatuko dira, ahalik eta jende gehienak parte
hartzeko aukera izan dezan.

Ingurune pribilegiatu batean bizi
gara. Zaintzea eta datozen belaunaldiei ahalik eta txukunen uztea
gure betebeharra da. Herria eta ingurua txukun mantentzeak izugarrizko lana suposatzen du udalarentzat. Izan ere, txukun dago, zaborrak
etengabe lurretik biltzen ditugulako. Ez bagenu behin eta berriz garbituko, zerri eginda egongo litzake
herria eta inguru guztia.

|

Organikoak herritar batzuengan sor dezakeen
kezkekin bukatu nahi da
modu honetan udaletxetik. Gehiengoa oso gustura
egotetik herritar guztiak
aldaketarekin gustura sentitzera iritsi asmoz. Orain
artean gustura bazaude
konpostagailuaren erabilerarekin, jarraitu orain arte bezala. Aldaketa, hala nahi
dutenentzat da.
Mila esker egunerokoan egiten ari zareten ahalegin
horrengatik. Orendain, zabor bilketari dagokionez eredugarri bihurtzen ari zarete. Zuekin, alde ederrean!

Zero
Zabor…
LURRERA!
familien egitekoa izango da umeak
parkea erabili ondoren txukun geratzen dela ziurtatzea. Hala egiten
ez duten familiei erantzunkizunak
eskatuko zaizkie.
Zakur kaketaz ere kokoteraino
gaude! Ez da nahikoa zakurra ekartzea! Kaletar asko etorri da herrira
eta zenbaitek baserritarrak kritikatu izan ditu, zakurrak lotuta baserri
inguruan izateagatik. Baserri inguruan lotuta dauden zakur horiek ez
dute inongo arazorik sortzen beste
biztanleengan. Etxean dauzkazuen
zakur horiek berriz bai. Hainbatek
etxeko atea zabalik utzi eta kaka
egitera bidaltzen dituzue zuen zakurrak inguruko belazeetara. Jauregi baserriko jabea bere ataria itxi
beharrean suertatu da esaterako,
inguruko zakurren jabeak bere ata-

rira zakurrak bidaltzen zituztelako
eta bertan kaka egin ondoren ez
zutelako zakur kakarik biltzen. Ez
al daukazue lotsarik? Zure zakurrak
egiten dituen kakak biltzea zure betebeharra da. Arduraz jokatu! Zure
zakurra zure ardura! Aski da!
Zer esanik ez zabor poltsa osoak
errepide bazterrean (Ikaztegietarako bidean, Lisuitako bihurgunean...)
botatzen dituzten horiei. Etxeko zaborrarekin inolako arazorik izan ezkero deitu udalera eta lagunduko
zaizue. Baina ez bota besteen baso
edo zelaietara zakar poltsak! Hau
esan beharrak auzolotsa ematen
du. Bere zaborra edozein lekutan,
besteenak diren baso eta zelaietan,
erreketan… botatzen duenak ba al
du auzolotsa zer denaren inongo
arrastorik? Zabortegi deskontrolatuak sortzen ari zara hori egiten
baduzu eta horrek 1.500 eurotako
isuna du.
Jarrera deitoragarri hori dutenak
sentsibilizatu nahian, errepidean
kartelak jarriko dira, baita parke eta
herri inguruan ere. Ia denon artean
zero zabor lurrera botatzen duen
herri izatea lortzen dugun.

Hiru hilabetero, Diputazioko Foru
Fondotik, 45.000 euro jasotzen dira.
Diru kopuru honen zenbatekoa, Diputazioak egiten duen bere diru
sarreren aurrikuspenaren arabera
erabakitzen da. Urte bukaeran, urte
hasierako aurrikuspenak ez badira
betetzen, Diputazioak uste baino
diru gutxiago jaso eta gehiago banatu badu udaletara, emandako diruaren zati bat bueltatzeko eskatzen du.
Hala funtzionatzen du aurreko legegintzaldietatik. Hain justu, aurreko
legegintzaldietatik Diputazioarekin
geneuzkan zorrak ordaindu dira eta
baita gure legegintzaldikoak ere. Gipuzkoako Foru Aldundian egindako
kudeaketa onari esker, aurtengoan
5.000 euroko zorra baino ez da bueltatu beharrekoa. Eusko Jaurlaritzak
zor honen zati bat bere gain hartzea erabaki du gainera zorionez eta
Orendaingo Udalari 1.500 euroko
laguntza eman dio zor hau errezago
itzultzeko. Beraz, aurtengo urtean
zehar, 3.500 euro baino ez ditugu
itzuli behar izango.

1
2
3
4
5
7

Aurtengoan ere, azpian aurkezten den aurrekontu honek aldaketak jasango
dituela badakigu. Hala ere, gastua igoko da, diru sarrerak baldin badaude eta
beraz, diru kontu osasuntsuei eusteko konpromezu irmoa dugula argi utzi nahi
du udalbatza honek.

Beste behin ere, argi geratzen da, Espainiatik datozen aginduek ez dutela
Euskal Herrirako balio eta beraiek dituzten miserien arabera funtzionatu arazi
nahiagatik, errealitateak beraien mugak gainditzen dituela.

38.100€

Kapital transferentziak

299.600€

8.000€

208.900€

Transferentzia arruntak
Ondare sarrerak

Ura, zaborra... herritarrei kobratzen zaiena.

18.200€

Tasak eta beste sarrerak

6. kapitulurik ez dago

Diru laguntzetatik jasotzea espero duguna.

Ostatuko errentatik, Eltxo Elkartetik eta Kaleko etxearen alokairutik aurreikusten den dirua.

Diputaziotik jasotzea espero den dirua. (Foru Fondotik biltzen
den a eta etxez-eteko laguntza ordaintzeko jasotadkoa)

Herrian egindako obrei ezarritako zergetatik jasotzen den dirua.

Baserri, etxe, terreno eta kotxeen kontribuzioak

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

2.000€

24.400€

DIRUA EUROTAN

Zeharkako zergak

Zerga zuzenak

KAPITULUAK
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da gainera. (60.000 badaezpadako egoeretarako gordeta dauzkagunak eta
25.100 euro eguneroko erabilerarako soberan geratu direnak)

Aurreikusten diren DIRU SARRERAK

Esaterako, aurreko urteko aurrekontuak 361.000 eurokoa izan behar zuen hasiera batean. Urte bukaeran ordea, 515.000 eurotakoa izan zen egin genuen
diru mugimendua. Urtea, maileguak mailegu, 85.100 euroko gerakinarekin itxi

2014ko aurrekontuak egiteak nahikoa buruhauste eragin digu. Urtarrilaren
30eko plenoan onartu genituen. Espainiako Gobernuak, aurten ere, Orendaingo aurrekontua bere kalkuluetara mugatu du aurreko urtean bezala. Arazo nagusia da, benetako gastu eta diru sarrerak beraien mugetan ez direla sartzen.
Beraz, ezinbestean, urteak aurrera egin ahala, aldaketak egin beharrean suertatuko gara onartutako aurrekontuaren gainean nahi edo nahi ez.

2014ko AURREKONTUAK
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Elizako obren mailegua ordaintzeko udalak urtero 9 mila
euro ematen dizkio elizari.

Inbertsiotarako 63.000 euro izanagatik urte normal batean 20
bat mila eurotakoa izaten da.
Hau da proiek
tuak gauza
tzeko
dugun dirua.

Aurten ere herrian antolatzen diren
kultur ekintza eta ikastaroetarako
guztira 20 mila euro aurreikusi ditugu. Helburua: herriari bizitza ematea da, herriko ekintzetan jendeak
parte-hartzea. Bertan erroldatuta
daudenek %75eko laguntza jasoko
dute ikastarkoak ordaintzeko.

Horretaz gain, zabor tasagatik udalak ordaindu beharrekoak emandako
jaitsiera ere azpimarratu behar da.
Aurreko sistemarekin 14.500 euro
kobratzen zizkigun Tolosaldeko Zabor Mankomunitateak, aurtengoan
berriz 8.500 inguru. (Datorren urtean
merkeagoa izatea aurrikusten da)
Ondo egiten dugunez, zaborraren
gastua %42 merketu zaigu. Zaborra
sailkatzen etxean egiten den ahalegina, bere fruituak ematen ari da. Eutsi
horri!

Aurreko urtearekin alderatuta (51.000
euro/ 18.150 euro) jaitsiera nabaria
izan du kapitulu honek. Jaitsiera hau,
uraren kudeaketa Ur Partzuergoari
ematearen ondorio da. Apirilera arteko gastua udaletik kudeatuko den
arren, hortik aurrerakoa udalak ez
duelako kudeatuko.

299.600€

12.000€

5 eta 8. kapitulurik ez dago

Bankuari itzuli beharrekoak eta maileguaren itzulera

Mendi Nekazaritzako kuota.

Egindako obrak ordaintzeko erabiliko dena.

63.000€
2.200€

Urteko kuotak: UEMA, GOIENER, Enirio Aralar, Ur Kontsortzioa, Tolosaldea Garatzen, Hitza, festetako aurrekontua, Kultur ekintzak, Ikastaroak...
Elizari prestamoa ordaintzen laguntzeko ematen zaiona.

72.800€

Udalak Kutxarekin duen maileguarengatik ordaintzen duen
interesa urteko.

Ura, zaborra, taxia, udalaren mantenua (argia, ura, telefonoa, internet,
bulegoko materiala, berogailua...), kaleko argiteriaren gastuak, arkitektoa, alkate eta zinegotzien gastuak...

61.600€
3.000€

Udaleko langileen soldatak, gizarte segurantzak...

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

85.000€

DIRUA EUROTAN

Taula hauetan agertzen diren kopuruak borobildu egin
dira, datuek nahasmenik sor ez dezaten.

1 Pertsonal gastuak
2 Gastu arruntak
3 Gastu finantzarioak
4 Transferentzi arruntak
6 Inbertsio errealak
7 Kapital tranferentziak
9 Pasibo finantzarioak

KAPITULUAK

Aurreikusten diren DIRU GASTUAK

Udalbatza honek, aurreko urtean ondoko gastuak eragin zituen: telefono mugikorra
alkatearentzat (30 euro/hilabeteko), kilometrajea (alkateak 100 euro/hilean eta zinegotziek 50 euro/hilean), ordezkari politikoen urteko asegurua (93 euro) eta alkateak
2013ko uztailean Alikanten egindako Guztion Onerako Ekonomiarein inguruko udako
kurtsoa (650 euro) Guztira, 4.103 euroko gastua suposatu zuen udalbatza honek aurreko urte osoan zehar.

Udalbatza honen aurreneko aurrekontua 749.000 eurotakoa izan zen, guk onartutako bigarren aurrekontua 361.000 eurotakoa eta aurtengoa berriz 299.000 eurotakoa. Azken hau, Orendainen gisako herri batentzat aurrekontu normalizatuagoa
da. Udal kudeaketa krisi garaiean egin beharra egokitu zaigu. Daukagunarekin lan egiten jarraituko dugu. Egoera ekonomiko
osasuntsua izatea helburu ezinbestekotzat dugu.
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Nola doaz udaleko diru kontuak?
Azkena, 2013ko abuztuan eman genuen udaleko diruen

legua bakarrik hartzen zuten kontutan. Ez zekiten zenbat

berri. 2013ko azaro amaieran, aurreko legegintzaldian es-

diru geneukan aurreztuta ezta maileguaren parte bat era-

300.000 euroko maileguari buelta ematen

bili gabe zegoenik ere. Gipuzkoako herririk zorpedunena

katutako

hastea egokitu zitzaigun eta ondoko erabakiak hartu ziren:

izatetik oso urruti gaude gaur egun.
Bestelakoan, 2013an zehar, aurrekontuak aurrekontu,

300.000 euroko mailegu horretatik, 185.000 euro
erabili ziren azkenean eta beraz, erabili gabeko 115.000

udaleko egunerokotasunari erantzun ahal izateko ordain-

euro zuzenean bankuari itzuli zitzaizkion. Beraz, guztira,

nen berri ere eman nahiko genizueke (Beheko taulak)

185.000 euroko maileguari erantzun beharrean geratu
ginen.
Maileguari buelta emateko 110.000 euro geneuzkan aurreztuta. Aurreztutako 110.000 euro hauetatik 50.000
euro maileguaren amortizaziorako erabili ziren. 60.000

du ditugun gastu eta jasotako diru laguntza garrantzitsue-

149.100 euro gastatu genituen urtean zehar aurrera ateratako proiektuak ordaintzeko eta 109.200
Beraz,

euro jaso genituen diru laguntzen bidez. Hau da, taulan
agertzen diren proiektu guzti horiek 39.900 euro kosta
zaizkio Orendaingo udalari. (kontutan hartu, geotermia-

euro gure kontu korrontean gorde dira, balizko emergen-

ren gastua aurreko legegintzaldiko zorra dela eta beraz,

tziaren bat izan ezkero edo, balizko diru beharren bat sor-

guk 2013an sortutako benetako zorra 24.900 eurotakoa

tu ezkero, bestelako mailegurik eskatzen ez aritzeko.

dela.) Inbertsioetan egindako gastuaren %73 diru lagun-

Beraz, azkenean, 135.000 eurotako zorrarekin geratu da
udala, 9 urtetan zehar bueltatzeko baldintzarekin. Urtero,

15.500 euro inguru itzuli beharko dizkio udalak bankuari

tzen bidez lortu direla azpimarratu nahiko genuke. (%83
diru laguntzen bidez lortuko zen, aurreko legegintzaldiko
gastu horri aurre egin beharrik izan ez bagenu)

amortizazio eta interes kontzeptuetan. Urtean zehar Foru

Beste behin ere, idazkaritzatik egin den lana azpimarratu

Fondotik jasoko ditugun 180.000 euroen %8,6. (Udala-

eta eskertu nahiko genuke. Ondotxo bait dakigu bizi ditu-

ren aurrekontua bere osotasunean hartuta urteko zorpe-

gun garai estu hauetan euro bakoitzagatik zenbat burru-

tze erreala %5ekoa da.) 60.000 euro gerakinetan utzia-

katu behar den.

gatik, zorpetze maila jasangarria daukagula azpimarratu
behar da.

2014eko urte hasieran, udaleko kontu korrontean 85.100

euro zeuden. Hauetatik 60.000 euro aurrez esan beza-

Honekin prentsan agertutako notizia bat zuzendu nahi-

la, aparte gordeta daude balizko nahigabeko egoeraren

ko genuke. Aurreko urtean, hainbat komunikabideetan,

bati erantzun edota ezinbesteko inbertsio baten aurrean

Orendain Gipuzkoako herririk zorpetuena zela esan zu-

beste mailegurik ez eskatzeko. Urtea beraz,

ten. Baieztapen hau egiterakoan, 300.000 euroko mai-

roko gerakinarekin amaitu dela esan behar da.

ORDAINDU DIREN PROIEKTUAK

€

DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK

25.100 eu-

€

Larraspirako bidea

15.000

GFAk parkea egiteko emandakoa

Lugarragarako ur tubo berria

9.200

Astizaldeko mendi urak berbideratu
eta Zain Azpitik ur depositurako bidean
eskoilera berria

28.100

EREINetik parkea, udaletxe atzeko urbanizazioa eta hondakinen kudeaketa egiteko emandako laguntza

46.900
6.900

Parte hartze prozesua

8.800

GFAk parte hartzea sustatzeko emandako laguntza

Eraikin berriko geotermia ordaintzez
bukatu (aurreko legegintzaldian jarria)

15.000

Tolomendik Larraspiko bidea egiteko
emandako laguntza

15.000

Udaletxe atzeko urbanizazioa

20.100

Tolomendik Lugarragara ur tubo berria
eramateagatik emandako diru laguntza

4.600

Parkea

35.100

Hondakin bilketa sistema berria

17.800

28.100

Guztira:

149.100

GFAk eta Tolomendik Astizaldeko mendiko urak bideratzeko emandako diru laguntza

Guztira:

7.700

109.200
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ZEIN DIRA 2014rako
DITUGUN ASMOAK?
Halako parte hartze prozesu arrakastatsua izan eta gero,
udal ordezkarion betebeharra da orain, bertatik hartutako erabakiak aurrera ateratzea. Horretan ari gara.

HIRIGINTZAKO
PROIEKTU HANDIAK
Hirigintzako proiektu handien artean, Eltxo Elkarteko
teilatua eraberritzeko aukera lehenetsi zen. Dagoeneko
aurrekontua onartuta eta Elkarteko Zuzendaritza Ba-

metro bitartean jeistea proposatu zuten ikusmen arazoei benetako irtenbidea emate aldera. Lur jabeekin
negoziazioetan ari gara eta hitzarmena istear gaude.
GFAk bere gain hartuko luke kruzeko ikuspen arazoak
konponduko lituzkeen obra hau egitea. Beraz, udalari
ez zaio ezer kostako.

tzordearekin negoziazioetan ari gara. Teilatua konpontzeko egin beharreko lanen erdia Elkarteak ordainduko
du eta beste erdia Udalak. Horretaz gain, udalaren gain
geratuko da Eltxo Elkarteko eraikina kanpotik pintatzea.
Teilatuaren konponketak 18.000 euroko aurrekontua du
eta pintatzeak 4.000 euro ingurukoa, BEZA kanpo. Berrikuntza lan hauek bere osotasunean GFAk diruz lagunduta ordainduko dira.

INGURUGIROA

HIRIGINTZAKO
PROIEKTU TXIKIAK
Hirigintzako proiektu txikien artean, kruzeko ikuspena
hobetzeak jaso zituen bozka gehien, baita lehentasunik
handiena ere. GFAko errepide sailarekin harremanetan
jarri eta goitik behera zoazela ezkerreko muinatxa 1,5

Ingurugiroko atalean lehenetsitako proiektua eraikin
publikoetan instalazio solarrak jartzeko finantziazioa
udala eta herritarren artean egitea zen. Hainbat enpresekin hitz egin ondoren argi eta garbi esan zaiguna da,
inongo instalaziorik jarri baino lehen, gaur egun sortzen
den energia kopurua gutxitu behar dela lehenengo. Beraz, instalazio solarrak jartzearena aurreragorako utziko
dugu eta aurtengoan, energia kontsumoa gutxitzeko
plana martxan jartzea erabaki da. Horretarako, LED argietara aldatzeko asmoa dago batetik. Egin beharreko aldaketak zehazteko ikerketa bat egin zain gaude.
Hau finantziatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak aterako
dituen hainbat diru laguntza eta EVE daude. Bestetik
udaletxeko lehio eta atea aldatuko dira. 30.000 euro
inguruko aurrekontua du honek. Bi diru laguntza eskatuko dira koste honi aurre egiteko: batetik, Gipuzkoa-
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ko Foru Aldundiko Ondare Artistikoaren sailetik jasoko
duguna eta bestetik, erakunde bereko Lurralde Antolaketa sailetik jasoko duguna. Udaleko berokuntza sisteman aldaketa egiteko asmoa ere badago, baina hau
agian datorren urtean gauzatu beharko da. Horretaz
gain, Iberdrola utzi eta GOIENER izeneko kooperatiba bati hasiko gara argi indarra erosten. Orendaingo
Udala ere, kooperatiba hortako partaide izango delarik. GOIENER irabazi asmorik gabeko erakunde bat da,
energia berdea bakarrik erosten duena. Aldaketa honen bidez, baliabide naturaletatik sortutako energiaren
aldeko apustua egin nahi da Udaletik.

ZERBITZUAK
Erizain edo medikua herrira ekartzeari dagokionez,
hasteko konpondu beharrean daukagun arazoa, lekuarena da. Hori dela eta, baldin eta EREIN izeneko diru
laguntzak atera ezkero, eraikin berriko 1. solairua atontzea pentsatzen da. Bertan, helduenentzako eremu
zabal bat prestatuko litzake eta baita hainbat zerbitzu
eskaintzeko aukera emango lukeen gela bat ere.

KULTURA ETA AISIA
Herrian egiten diren ikastaroak kanpoko herrikoei zabaltzeko aukera ere aurrera eramango da. Inguruko
herrietan, Orendainen egiten ari diren eta leku libreak
dauden ikastaroen berri emango da, horretarako egin
diren poster batzuen bidez.

ENPLEGUA
Enplegu sailean, udaletik langabetuak laguntzeko eskatu zitzaigun. Udal administrariari bere lanaldia eguneko ordu 1 luzatu zaio. Alde batetik zeregin honetarako eta bestetik liburutegiaren mantenua egiteko.
Maiatzetik hasiko da lan horretan. Aldizkari honetan
jakinarazi dugun bezala, maiatzaren 21ean, eguerdiko
12:30etan bilduko gara lan bila dabiltzan herritar guztiekin. Udalak miraririk ezingo duela argi daukan arren,
ahalegin berezia egitekotan da egoera zailean dauden
herritar guzti horiei ahal den heinean laguntzeko asmoz. Espainiako Gobernuak jarritako debekuaren gainetik, lanaldia luzatuko diogu udal langileari baina, litekeena da Carlos Urquijok gure erabaki honetan atzera
egin araztea.

1. SEKTOREA
Nekazarien proposamenak agertzen ziren taulan, pixen araudia sortzeko eskaera izan zen hobetsiena.
Araudia sortze hutsak ordea, ez du ezer bermatzen.
Sortu behar bada sortuko da…. baina gaur egun, Europa eta GFAtik datorren araudia oso zehatza da eta
nekez egin ahal izango dugu horren gainetik dagoen
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bestelako araudirik. Horregatik, pixen araudia sortu
aurretik, formazio saio batzuk antolatzeko erabakia
hartu da. Formazioa baserritarrentzat eta formazioa
herritarrentzat. Honetaz gain, baserriz baserri, gai honen inguruan aholkularitza zerbitzua eskainiz pasako
dira hainbat teknikari, baserritarrek pixen kudeaketan
izan ditzaketen behar posibleak identifikatzeko. Identifikatu ondoren, udaletik nola lagun dezakegun ikusi
beharko da. Gaia oso konplexua da baina ez gaude
udalean beste alde batetara begiratzeko. Gure zelaiak
dauden egoera onean mantentzeko ezinbesteko dugu
baserrietatik pixak zabalduz egiten duten lana. Kudeaketan egin daitezkeen hobekuntzak identifikatu eta
horien aldeko apustua egitea, orri batean idatzi eta artxiboetan galduta geratuko den araudi bat baino eraginkorragoa izango delakoan gaude.

UDALA
Udal sailean Orendaingo uren kudeaketa Ur Partzuergora aldatzeko eskaera egin zitzaigun eta apirilean
egin genuen aldaketa. Lehenetsitako proiektua burututa dago beraz eta orain, ondoren aukeratuena izan
zen proiektuari ekingo diogu: Elizari, Erretoretxe ondoko lur saila eskatzeari alegia. Maiatzean hasiko gara
Orendaingo eliztar eta eliza arduradunekin harremanetan jartzen.

Galdetegian ateratako proiektu hauetaz gain, aurretik
hitzartutako beste batzuk ere martxan daude. Esaterako, Ostatu jatetxean irisgarritasuna bete, pintatu eta
txukuntzeko asmoa dago. 20 urte dira Orendaingo Ostatua lehenengoz Enkarni eta Paulok hartu zutenetik.
10 urtetik gora azkenekoz margotu zenetik. Kontratua
berritzekotan gaude gainera eta momentu egokia iruditu zaigu txukunketa hauek egiteko. Aurrekontuak
zehazten gabiltza eta EREINen diru laguntza eskaeren
barruan proeiktu hau ere sartzeko asmoa daukagu.
Badira aurreko urteetatik zintzilik dauzkagun beste
hainbat asmo ere: esaterako, web orria berritzearena,
sute ahoetan mangerak jartzearena, udaletxea kanpotik pintatzearena… daukagunaren arabera gauzatuko
ditugunak edo ez.
Argi eta garbi geratzen da, parte hartze prozesua benetakoa izan dela. Bertatik ateratako emaitzen arabera
ari gara lanean eta zorionez, oraingoz, eskatutakoari
erantzuteko moduan gaude. Ia urtea amaitzen denean,
urte hasierako asmoak bete direla esateko moduan
gauden. Denon artean eraikitako herri baten alde!

