AMOROTOKO EKINTZA PLANA
HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

A.- Oinarrizko zerbitzuak eta bizi kalitatea bermatu
A.1.- Etxebizitza eta oinarrizko zerbitzuak bermatu

JOKABIDE PLANA
A.1.1.- Eskolarako lokal bat gestionatzeko aukerak
A1.2.- Ludoteka eta liburutegi zerbitzuak mantentzen jarraitu.
A.1.3.- Sentsibilizazio jarduerak burutu ongizate arloan.
A.1.4.- Hirugarren adinekoen eguneko zentrua bultzatu
A.1.5.-GIS sistemaren bitartez posible egin larrialdiak gertatzen diren puntuak berehala eta zehatz-mehatz aurkitzea.
A.1.6.-Medikuaren kontsulta egokitu, txiki gelditu baita.
A.1.7.- Kultur etxearen erabilera definitu eta antolatu ( aztertu zertarako erabili, nola,...)
A.1.8.- Udaletik etxebizitzak bultzatzen jarraitu.
A.1.9.- Udalerrian euskararen normalizazioa eta erabilera sustatu (UEMA, Lea ArtiBai Euskarari???)
A.1.10.- Komun publikoak eraiki.
A.1.11.- Hilerrian eta inguruan argiteri publikoa jarri.
A.1.12.- Herrian irisgarritasun neurriak betetzeko beharrezko pausuak eman (Udaletxe, mediku, eskola, kultur etxe, e.a.)

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

A.- Oinarrizko zerbitzuak eta bizi kalitatea bermatu
A.2.- Bizitza sozio-kulturala hobetzeko bideak jarri eta herritarren inplikazioa bultzatu.

JOKABIDE PLANA
A.2.1.- Udalekuak burutzen jarraitu alboko herriekin batera.
A.2.2.- Umeen parkea konpondu.
A.2.3.- Oletako eskoletxea konpondu eta erabilera bat eman.
A.2.4.- Urteroko ekintza kulturalen plangintza bat burutu eta abian jarri

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

B.- Herriaren mugikortasun beharrak asetu
B.1.- Garraiobideak konpondu

JOKABIDE PLANA
B.1.1.-Munitibar-Lekeitio errepidearen konponketa bultzatzeko beharrezko pausuak eman.
B.1.2.- Auzobideen mantenuan lanean jarraitu.
B.1.3.- Autobus zerbitzua herrirako lortzen saiatu.
HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

B.- Herriaren mugikortasun beharrak asetu
B.2.- Trafikoak sortzen dituen arazoei irtenbidea eman.

JOKABIDE PLANA
B.2.1.- Herrian zehar trafikoak sortzen dituen arazoei irtenbideak emateko aukerak aztertu.

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

D.- Oinarrizko azpiegiturak egokitu edo/eta sortu.
D.1.-Ur eta estolderi sarea egokitu.

JOKABIDE PLANA
D.1.1.- Ur zerbitzua urte osoan zehar bermatu, udan sortzen diren arazoei irtenbideak bilatuz.
D.1.2.- Falta diren auzoak estolderi sare kolektibora konektatu.

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

D.- Oinarrizko azpiegiturak egokitu edo/eta sortu.
D.2.-Energia iturriak egokitu

JOKABIDE PLANA
D.2.1.-Eraikuntza berrietan telematika eta gasa sartu.
D.2.2.-Argindarrekin dauden arazoei irtenbideak bilatzeko gestioak egin.
D.2.3.- Eraikuntza berrietan eguzki energia aprobetxatzeko metodoak bultzatu.
HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

D.- Oinarrizko azpiegiturak egokitu edo/eta sortu.
D.3.- Telekomunikazio azpiegiturekin dauden arazoak konpondu

JOKABIDE PLANA
D.3.1.- Telefono mugikorren estaldurarekin dauden arazoak konpondu
D.3.2.- Telebista ondo ikusteko errepetidore bat jartzeko aukera aztertu

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

E. Ekonomiaren sustapena eta dibertsifikazioa bultzatu.
E.1.- Sektore desberdinak garatzeko pausuak eman.

JOKABIDE PLANA
E.1.1.- Herriko eta bailarako enpresak finkatzen eta ekimen berriak bultzatzen jarraitu ( Okamikako Industrialdea, Azaro fundazioa eta antzeko tresnez
baliatuz)

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

E. Ekonomiaren sustapena eta dibertsifikazioa bultzatu.
E.2.- Turismoa bultzatu

JOKABIDE PLANA
E.2.1.- Sentzibilizatze kanpaina burutu Amorotoko biztanleek turismoa jarduera osagarri modura ikus dezaten.
E.2.2.- Leako ibilbidea promozionatu.
E.2.3.- Ibilbidearen inguruko eraikuntzak berreskuratu eta erabilera eman: Turismo-informazio bulegoa, museoa,...
E.2.4.- Lea Ibarreko webgunera berritu
E.2.5.- Amorotoko webgunea sortu
E.2.6.- Bailara mailan turismoa aktibitate ekonomiko modura garatu nahi dutenentzako informazio, ikastaro eta antzekoren batzuk bideratu.

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

F. BEHAR DIREN ANTOLAMENDU TRESNAK GARATZEA – HIRI PLANEAMENDUA.
F.1.- Hiri planeamenduan oinarrituta herriaren garapen egokia bideratu.

JOKABIDE PLANA
F.1.1.- Baso ustiapenetan distantzia forestalak betetzen direla kontrolatu Aldundiarekin koordinatuz.
F.1.2.- Hiri planeamenduaren bidez energia berriztagarriak eraikin publiko eta etxebizitzetan bultzatzeko aukerak aztertu.

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

A.-OHINARRIZKO ZERBITZUAK ETA BIZI KALITATEA BERMATU
A.1.- Beharrezko zerbitzuak bermatu.

JOKABIDEAK

NOLA GARATU

NORK

-Udalak
A.1.1.- Eskolarako lokal bat gestionatzeko aukerak -Eskolakoekin zein motatako lokala behar den aztertu.
-Eskolarentzako lokal bal sortu edo eskuratzeko egon daitezkeen elkarlanean.
aztertu
aukera desberdinak aztertu.

A1.2.- Ludoteka eta liburutegi zerbitzuak mantentzen
jarraitu.
A.1.3.- Sentsibilizazio jarduerak burutu ongizate
arloan.
A.1.4.- Hirugarrren adinekoen eguneko zentrua
bultzatu
A.1.5.-GIS sistemaren bitartez posible egin larrialdiak
gertatzen diren puntuak berehala eta zehatz-mehatz
aurkitzea.

A.1.6.-Medikuaren kontsulta egokitu, txiki gelditu
baita.
A.1.7.- Kultur etxearen erabilera definitu eta antolatu
( ztert zert r ko er bili nol )

-Dirulaguntzen arabera eskuratzen edo/eta egokitzen joan.
-Guraso Elkartearekin batera aztertzen jarraitu ludoteka eta
liburutegiaren funtzionamendua.
-Aurrerantza begira plangintza bat burutu.
- Mankomunazgoko gizarte langilearekin kontaktuan jarri.
-Ongizate arloan Amorotoko biztanleek eskura dituzten zerbitzu
en inguruko informazioa zabaldu (bilera informatiboak,
diptikoak,...)
- 3. adineko eta guraso elkartearen inplikazioa lortu.
-3. adineko zentua kokatzeko lokalak eraiki eta egokitu,.
-Zentrua martxan jarri.
-Sentsibilizazio eta informazio kanpaina bat burutu zentru
honen zerbitzuen inguruan.
-Eusko Jaurlaritzako barne ministerioarekin bildu auzo eta
baserri solteak aurkitzeko sortu ohi den arazoari irtenbidea
emateko (anbulantzia, suhiltzaile, ertzaintza, eta antzeko
zerbitzuak bermatzeko)
-Udaletxetik presio bat egin hau martxan jartzeko.
- Aztertu sistema hori martxan jartzen den bitartean herriaren
auzo, baserri, e.a.ak zehazten dituen mapa-liburuska bat
ateratzea.
-Kontsulta birmoldatzeko edo/handitzeko egon daitezkeen
aukera desberdinak aztertu.
-Azterketaren emaitzen arabera irtenbide egokiena aurrera
eraman.
- Dirulaguntzen arabera lanak burutu.
-Elkarteekin bildu (Guraso Elkartea, 3. adinekoena, Gazte taldea
eta Kultur elkartea) eta kultur etxearen erabilera definitzeko.

EGUTEGIA

eskolarekin
2007-2010

-Udalak.
-Guraso Elkartea.
- Berpiztu.
-Lea Ibarreko Udal
Mankomunazgoa

-Lea
Ibarreko
Mankomunazgoa

2006
2006

Udal
2006-2007

-Eusko Jaurlaritza, barne
ministerioa.
- Udala.

- Udala.
-Osakidetza.
2007-2010
-Udala.
-Herriko elkarteak.

2006-2007

( aztertu zertarako erabili, nola,...)
A.1.8.- Udaletik etxebizitzak bultzatzen jarraitu.
A.1.9.- Udalerrian euskararen normalizazioa
erabilera sustatu (UEMA, Lea ArtiBai Euskarari)

- Batzarretako ondorioen arabera plangintza bat landu erabilera -Berpiztu.
zehaztuz.
- Udaletik bultzatutako 10 etxebizitzak eraiki.
- Udala.
- Etorkizunera begira herriaren beharrizanen arabera udaletik
etxebizitzak bultzatzen jarraitu.
eta - UEMA, Lea ArtiBai Euskarari, eta antzeko erakundeen bitartez -Udala.
euskararen inguruan lanean jarraitu.

- Komun publikoak non kokatu daitezkeen aztertu.
- Puntu egokiak aurkituz gero dirulaguntzen arabera bideratu.
A.1.11.- Hilerrian eta inguruan argiteri publikoa jarri. -Posible bada, Elexaldeko azpiegituren lanak aprobetxatuz
argindarra pasatu hilerrira.
- Beharrezko farolak jarri.
A.1.12.- Herrian irisgarritasun neurriak betetzeko - Irisgarritasun neurriak betetzen ez diren eraikin edo/eta
espazio publikoetan posible den neurrian beharrezko neurriak
beharrezko pausuak eman (Udaletxe, mediku, eskola, hartu arazook bideratzeko.

A.1.10.- Komun publikoak eraiki.

2006-2010
2006-2010

- Udala.
2006-2010
- Udala.

2006-2007

- Udala

kultur etxe, e.a.)

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA
JOKABIDEAK

A.- Oinarrizko zerbitzuak eta bizi kalitatea bermatu
A.2.- Bizitza sozio-kulturala hobetzeko bideak jarri eta herritarren inplikazioa bultzatu.
NOLA GARATU

NORK

A.2.1.- Udalekuak burutzen jarraitu alboko herriekin - Aurreko urtean gurasoek egindako iradokizunak jasota
udalekuak antolatzen jarraitu.
batera.

- Lea Ibarreko Udal
Mankomunazgoa.

- Elexaldeko azpiegituren berriztapen lanak aprobetxatuta
umeen parkea konpondu.
A.2.3.- Oletako eskoletxea konpondu eta erabilera bat - Erabilera definitu. Talde edo herritarrekin batzarrak?????
- Erabileraren arabera proiektua landu eta lanak burutu.
eman.
- Gestionatu.
A.2.4.- Urteroko ekintza kulturalen plangintza bat - Elkarte desberdinekin bildu bakoitzak dituen ekintzen
aurreikuspenak jasotzeko.
burutu eta abian jarri
- Herritarren beharrizanak eta eskariak kontutan izan.
- Urterako koordinatutako plangintza bat diseinatu beharrizan
eta eskariak kontutan izanda.

- Udala

A.2.2.- Umeen parkea konpondu.

-Udala
-Berpiztu.
- Elkarteak.
-Udala.
- Berpiztu.
-Elkartea.

EGUTEGIA
Urtero
2006
2007-2010

2006-2010

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

B.- Herriaren mugikortasun beharrak asetu
B.1.- Garraiobideak konpondu

JOKABIDEAK

NOLA GARATU

NORK

B.1.1.-Munitibar-Lekeitio
errepidearen - Aldundian presioa egin errepide honen konponketa
arintzeko.
konponketa bultzatzeko beharrezko pausuak
eman.

- Udala.
-Lea Ibarreko Udal
mankomunazgoa
- Foru Aldundia.
Herrian
azaltzen
diren
beharrizanen
arabera
egoki
ikusten
-Udala.
B.1.2.- Auzobideen mantenuan lanean jarraitu.
-B.F.A.
diren auzo bideak konpondu dauden dirulaguntzen arabera.
-Aldundiko
garraio
sailarekin
bildu
Amorotoko
herriari
garraio
- Udala.
B.1.3.- Autobus zerbitzua herrirako lortzen saiatu.
- Foru Aldundia.
zerbitzu bat eskaintzeko aukerak aztertzeko.
- Zerbitzua martxan jartzea bultzatu.

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

EGUTEGIA
2006-2010
Urtero
2006-2010

B.- Herriaren mugikortasun beharrak asetu
B.2.- Trafikoak sortzen dituen arazoei irtenbidea eman.

JOKABIDEAK
B.2.1.- Herrian zehar trafikoak sortzen dituen
arazoei irtenbideak emateko aukerak aztertu.

NOLA GARATU
- Herriko azpiegitura konponketa obrak bukatzean abiadura -Udala.
moteltzeko badenak jarri.

NORK

EGUTEGIA
2006-2007

HELBURUA
ILDO ESTRATEGIKOA

D.- Oinarrizko azpiegiturak egokitu edo/eta sortu.
D.1.-Ur eta estolderi sarea egokitu.

JOKABIDEAK

NOLA GARATU

NORK

EGUTEGIA

D.1.1.- Ur zerbitzua urte osoan zehar bermatu, - Aldundiarekin batera udako ur arazoei irtenbidea bilatzeko -Udala.
- Foru Aldundia.
aukerak aztertu.
udan sortzen diren arazoei irtenbideak bilatuz.
D.1.2.- Falta diren auzoak
kolektibora konektatu.
D.1.3.- Uren partzuergoan sartu.

estolderi

sare -Dirulaguntzen arabera posible den auzo eta etxeak estolderi

- Udala.

- Ur partzuergoan sartzeko beharrezko gestioak egin.

-Udala

sarera konektatzen joan.

2006-2010

