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HERRIZAINGO SAILA 

Agindua, aurtengo Polizia eta Suhiltzaileen Europako Jokoetan parte 
hartuko duten Ertzaintzaren atletei diru-laguntzak ematea deitu eta arautzen 
dituena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Agindua, dotazio ekonomiko edo diru-laguntzetarako deia egiten duena, 
Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxeek 
prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2010-2011 ikasturtean. 

Erabakia, Deustuko Unibertsitatearekin mailegu-kontratu bat sinatzeko 
baimena emateko dena. Helburua: "Deusto Business School" delakoaren 
ekipamendua eraikitzea. Halaber, kendu egiten zaio berme erreala jarri 
beharra, diru-laguntza jasotzeko. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Agindua: honen bitartez, euskal azpisektore turistikoetan Kudeaketaren 
Kalitate eta Bikaintasun Ziurtagiria sustatzen duten ekimenei laguntzeko 
programa ezartzen duen agindua aldatzen da. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Erabakia, azaroaren 23ko 230/2004 Dekretuan aurreikusitako diru-
laguntzak finantzatzeko 5000.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa 
dena, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta 
elikagaigintza sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa 
laguntzeko (Ikerketa Programa), 2010 ean urtean. 

Agindua, 2010eko deialdia egiten duena azaroaren 11ko 185/2008 
Dekretuaren babespeko laguntzetarako. Dekretu horrek Leader ikuspegiaren 
aplikazioa arautzen du Euskal Autonomi Erkidegoko Landa Garapen 
Iraunkorreko Planarekin (2007-2013) bat etorriz. 
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Erabakia; honen bidez baimendu egiten da Nafarroako Unibertsitate 
Publikoak zarata eta dardaren gaian bien intereseko arlo zientifiko eta 
teknikoetan lankidetzan jarduteko esparru-akordioa izenpetzea. 

 

KULTURA SAILA 

Agindua, honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei eta 
toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea 
bultzatzeko diru-laguntzak emateko modua arautu da 2010. urtean. 

 

EUSKO JAURLARITZA 

Aitzpea Goenaga Mendiola Etxepare Euskal Institutuaren zuzendari 
izendatu du gaur 
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Herrizaingo Saila 
 
 

HERRIZAINGO SAILAK DIRUZ LAGUNDUKO DIE POLIZIA ETA 
SUHILTZAILEEN EUROPAKO JOKOETAN PARTE HARTUKO DUTEN 

ERTZAINEI 
 
 

 Lortutako kirol emaitza onak finkatzeko 
 
 
Ekainean Valentzian egingo diren Polizia eta Suhiltzaileen Europako Jokoetan 
parte hartuko duten ertzainei diru-laguntzak ematea onartu du gaur Gobernu 
Kontseiluak. Izen-emateak, joan-etorriak eta mantenua ordaintzen laguntzeko 
zuzenduko dira laguntzak. Guztira, 30.000 euro bideratuko dituzte diru-
laguntzak finantzatzeko. 
 
Aurtengo Polizia eta Suhiltzaileen Europako Jokoetan parte hartuko duten 
Ertzaintzaren atletei diruz laguntzeko Herrizaingo Sailaren Agindua onartu du 
Gobernu Kontseiluak gaurko bileran. Ekitaldia ekainaren 7tik 13ra bitartean 
egingo da, Valentzian. 
 
Ekimen hori Herrizaingo Sailak Ertzaintzako kideen artean sasoi fisiko ezin 
hobea izatea bultzatzeko abiatu duen politikaren baitan ulertu behar da, eta 
euren kirol ibilbidea dela-eta, kirol lehiaketetan emaitza onak lortzeko aukerak 
dituzten ertzainei laguntzea du helburu. 
 
Guztira, hogeita hamar mila euro bideratuko dituzte. Eskatzaile bakoitzak 
gehienez jaso ahal izango duen diru-laguntza ordaindutako gastu guztien % 50 
izango da, beti ere hiru mila euroko kopurua gainditu gabe. 
 
Diru-laguntzak honako gastuak ordaintzeko zuzenduko dira: izen-emateko 
kuotak, mantenua, bidaiak eta ostatua. Lanean diharduten eta atletismo, arte 
martzial, txirrindularitza, igeriketa edota tiro kiroletan federazioaren lizentzia 
duten Ertzaintzaren kirolari guztiek eskatu ahal izango dituzte laguntzak. 
Gaur onartutako laguntzak kostu ekonomikoei soilik aurre egiteko zuzenduko 
dira. Hortaz, beste gai batzuk agenteek beren gain hartuko dituzte; esaterako, 
parte-hartzean emandako denbora. 
 
Nazioarteko kirol ekitaldietan parte hartu duten Ertzaintzaren agenteek lorpen 
aipagarriak lortu dituzte. Iaz Vancouverren (Kanada) egindako Polizia eta 
Suhiltzaileen Jokoetan, ertzainek hamazazpi domina (zazpi urrezkoak) eskuratu 
zituzten atletismo eta taekwondon, eta, gainera, 3.000 metroko oztopodun 
proban nazioarteko errekorra ere ezarri zuten.  
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

707.616 EURO LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLEEN 
PRESTAKUNTZARAKO 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, onartu du Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten 
ikastetxeei eman beharreko dirulaguntzak deitzen dituen agindua, 2010/2011 
ikasturtean prestakuntza-jarduerak egiteko. 
 
Horretarako, 707.616 euro erabiliko dira, horrela banatuko direnak: 498.010 
sare publikoko irakasleen prestakuntzarako eta 209.606 sare pribatuko 
irakasleen prestakuntzarako. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
 

2 MILIOI EURO DEUSTO BUSINESS SCHOOLerako 
 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, hartu du Deustuko Unibertsitateari mailegu bat ematea 
baimentzeko erabakia, 2.000000 euroko zenbatekoan, Donostiako campusean 
Deusto Business School eraiki eta ekipamenduaz hornitzeko prozesua 
finantzatzeko, “Deusto Campus Mundus 2015 “ proiektuaren barruan. 
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Industria, berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 

 
133.000 EURO TURISMO ESTABLEZIMENDUENTZAT, KALITATEA ETA 

BIKAINTASUNA ZIURTA DEZATEN 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzak 133.353 euro bideratuko ditu aurten turismo-
establezimenduentzako laguntzetara, kalitate- eta bikaintasun-ziurtagiriak lor 
ditzaten. Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu duen Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismoko sailburu Bernabé Unda jaunaren Aginduaren 
arabera, Euskadiko turismo-azpisektoreen kudeaketaren kalitatea eta 
bikaintasuna ziurtatzea sustatzen duten ekimenei laguntzeko programa ezarri 
da. 
 
Azken urte hauetan, laguntza-programa aplikatzeak agerian jarri du artikuluen 
eduki batzuk gehiago zehaztu eta argitu behar direla, hala nola diru-laguntza 
jaso dezaketen kontzeptu eta aldiei buruzkoa. Gainera, berritasun bat bildu da: 
laguntza horiek eskatzeko eta jasotzeko, izapidetze telematikoa aplikatzeko 
aukera. 
 
Programak hiru helburu ditu: 
 

• Euskadiko turismo-sektorean jarduten duten establezimenduen 
artean kalitatea ezartzeko prozesuetara biltzen diren 
establezimenduen kopurua eta establezimendu tipologien kopurua 
igotzea 

• Kalitatearen aldeko konpromisoa berritzen duten 
establezimenduen kopurua igotzea. 

• Turismo Kalitatearen Q marka indartzea, ikusgarriena izanik hura 
bultzatzeko erabakia hartu dugulako, enpresa-elkarteen eta 
gainerako turismo-administrazioen laguntzarekin. 

 
Laguntza horien bitartez honako ziurtagiri hauek lortzea eta berritzea sustatu 
nahi da: Turismo Kalitatearen Q marka, ICTE Espainiako Turismo Kalitaterako 
Institutuak kudeatzen duena; ISO 9001:2000 arauaren araberako ziurtagiria; eta 
EFQM errekonozimenduak, hau da, Eusko Jaurlaritzaren Bikaintasunarekiko 
Konpromisoagatiko Diploma eta ‘Kudeaketa Kalitaterako Zilarrezko Q eta 
Urrezko Q sariak’, Euskalit Bikaintasunerako Euskal Fundazioak 
kudeatutakoak. 
 
Onuradunak askotarikoak izan daitezke: hotelak, ostatu-etxeak eta turismo-
apartamentuak; nekazaritza-turismoko establezimenduak eta landetxeak; 
kanpinak, jatetxeak, tabernak, kafetegiak, bidaia-agentziak, bainuetxeak, 
biltzar-jauregiak, turismo aktiboko enpresak eta abar. 
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Kanpoko aholkularitza-etxeen laguntza teknikoa ordaintzea da laguntzen 
jomuga. Ziurtagiria lortzeko eta berritzeko kanpo-auditorien gastuak ere estal 
ditzakete laguntzek, baita, behin marka jaso eta gero, marka erabiltzeko 
eskubideengatiko gastuak ere. 
 
Ziurtagiria lehen aldiz lortu nahi duten establezimenduek 5.000-6.000 euro jaso 
ditzakete gehienez (onartutako gastu garbiaren % 45-% 70 gehienez), ziurtagiri 
motaren arabera. 
 
Ziurtagiria berritzeko fasean daudenek, berriz, 2.100-3.000 euroko diru-laguntza 
jaso dezakete Eusko Jaurlaritzaren eskutik, eta onartutako gastu garbiaren % 
35-% 45 gehienez. 

Gainera, kasu guztietan, laguntzen ehunekoak % 5 handituko dira, baldin eta, 
eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, ziurtagiriaren eraginpeko 
establezimenduak edo enpresak familia- eta lan-bizitza bateragarri egiteko 
plana duela egiaztatzen bada, edo, lau pertsonatik gorako enpresetan, bi 
sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza badute. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

LEHEN SEKTOREAN ETA ELIKAGAIEN SEKTOREAN TEKNOLOGIA 
ARLOKO IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZARA 7 MILIOI 

BIDERATZEA ONARTU DA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, nekazaritza, arrantza eta elikagaien 
sektoreetan teknologiaren arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzari laguntzeko 
diru-laguntzetara zazpi milioi euro bideratzea onartu du. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamena baimendu du: 
Ikerketa Programara zazpi milioi bideratzea. Helburua “itzul daitezkeen 
aurrerakinak emanez nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreetan ikerketa, 
garapen eta berrikuntza jarduerak sustatu eta suspertzeko laguntzen esparrua 
finkatzea” da. 
 
Programa horretara bideratutako zazpi milioi eurotik 700.000 euro 2010erako 
ordainketa-kredituak dira, eta gainerakoak 2017. urtera arteko konpromiso-
kredituak. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 
LANDA GARAPENEKO LEADER IKUSPEGIA FINANTZATZEKO, 3,3 MILIOI 

BIDERATU DITU EUSKO JAURLARITZAK 
 
 
 
“2007-2013 aldirako Landa Garapen Jasangarriaren Euskal Autonomia 
Erkidegoko Programa”ren esparruan Euskal Autonomia Erkidegoan Leader 
Ikuspegia finantzatzeko diru-laguntzetara 2010ean guztira 3.300.000 euro 
bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran. 
 
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak ontzat eman du Pilar Unzalu Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindua; agindu 
horren bidez, laguntza horien deialdia egiten du sailburuak, eta laguntzek, 
ekitaldi honetan, indartu egingo dute mikroenpresak sortzeko eta landa-
ingurunean ekonomia-jarduerak dibertsifikatzeko laguntza. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAREKIN HITZARMEN BAT 
EGITEA ONARTU DA, ZARATA ETA DARDAREK INGURUMENEAN DUTEN 

ERAGINA AZTERTZEKO 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, esparru-akordio bat izenpetu du 
Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, zarata eta dardarek ingurumenean 
duten eraginari lotutako azterlan eta egitasmoak egiten laguntzeko. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman du Pilar Unzalu Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekiko hitzarmen hori izenpetzeko, zarata eta dardaren 
gaian bi aldeen interesekoak diren zientziaren eta teknikaren arloetan 
elkarlanean jarduteko. 
 
Esparru-akordio horrek ez dauka ondoriorik ekonomian eta aurrekontuetan, 
ondorio horiek esparru-akordioa garatuko duten berariazko hitzarmenetan 
zehaztuko direlako. Esparru-akordioarekin, ikerketa eta garapen egitasmoak 
egiteko edo aholkularitza eskaintzeko lan-dinamikak eta baliabideak sortzea 
erraztuko da, eta zaratak ingurumenean duen eraginaren gaineko azterlanak 
egiten lagundu. 
 
Esparru-hitzarmenarekin, ingurumeneko zarata ebaluatu eta kudeatzeak 
teknikaren arloan planteatzen dituen eskakizunei erantzun nahi zaie −garraio 
nahiz industriako azpiegituretakoak−, biztanleek gero eta gehiago eskatzen 
duten ingurumen isilagoa eta bizitza-kalitate handiagoarekin bat etorriz. 
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Kultura Saila 

 
JAURLARITZAK 1.350.000 EURO BIDERATUKO DITU TOKI-MAILAKO 

GAZTE-EKIPAMENDUETARAKO 
 
 
Gobernu Kontseiluak Kulturako sailburuaren agindu bat onartu du, Euskal 
Autonomia Erkidegoko udalei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei 
beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko 2010erako diru-laguntzak 
emateko modua arautzeko. Horretarako, 1.350.000 euro erabiliko ditu. 
 
Kultura Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko gazteria eta gizarte-ekintzaren 
esparruan jarduerak suspertzeko lanetan dihardu beste zenbait erakunderekin 
batera. Helburu hori lortu nahian, Euskadiko Autonomia Erkidegoko toki-
erakundeei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-
ekipamenduen sarea bultzatzeko laguntzak eskaintzeko bideak ezartzen dira 
agindu horren bitartez. Gazte-ekipamenduak eraikitzeko, handitzeko edo 
hobetzeko diru-laguntzak banatzeko modua arautzea da aginduaren xedea. 
 
Aipatutako helburua betetzera zuzenduko diren baliabide ekonomikoak xede 
horretarako aurrekontuetan ezarritako kredituetatik etorriko dira, guztira 
1.350.000 euro alegia. Kopuru horretatik 750.000 euro 2010eko 
ordainketetarako kredituei dagozkie, 300.000 euro 2011rako konprometitutako 
kredituari dagozkio eta 300.000 euro 2012rako konprometitutako kredituari. 
 
Euskadiko Autonomia Erkidegoan berezko izaera juridikoa duten toki-
erakundeek eta berezko nortasun juridikoa duten udalaz gaindiko 
mankomunitate edo erakundeek —indarreko legeriaren arabera udal batek 
baino gehiagok eratuta egon eta nortasun juridiko berezkoa dutenak— jaso 
ahal izango dituzte soil-soilik agindu horretan adierazten diren diru-laguntzak. 
Udalaz gaindiko erakunde horiek, bakoitzaren estatutuetan aurreikusitakoaren 
arabera, bidezko gaitasuna eta egokitasuna erakutsi behar dute, beren jardun-
esparruaren barruan, haien proiektuak behar bezala aurrera eramateko. Ez dira 
onuraduntzat joko beren estatutuetan gazte-politika erakundearen 
eskumenekoa dela jasota ez duten hainbat udalerriz osaturiko udalaz gaindiko 
erakundeak 
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Izandapenak eta Kargu-kentzeak 

 
Eusko Jaurlaritzak Aitzpea Goenaga Mendiola Etxepare Euskal 
Institutuaren zuzendari izendatu du gaur. 
 
 Irakasle Eskolan eta Arte Dramatikoan -Antzerkirekin- diplomaduna; 
interpretazio eta zuzendari ikasketak egin ditu, bai eta dramaturgiakoak ere 
(New Yorkeko H.B. Studio eta New School University). Aktore moduan hainbat 
lanetan parte hartu du, besteak beste, Arlequino, servidor de dos amos, Pekata 
minuta, Dakota, Nacidos culpables, Hau paraderoa eta Arrain ontzia /La 
pecera. Zineman ere badu esperientziarik aktore gisa, esaterako El invierno en 
Lisboa eta Santa Cruz, el cura guerrillero filmetan -azken horrengatik "Paco 
Rabal" emakumezko aktore errebelazio onenaren saria jaso zuen Murtziako 
Zinemaldian-, bai eta La gente de la Universal edo Pecata Minuta filmetan ere. 

Zuzendaritza alorrean New Yorkeko Antzerkiaren Espainiako Errepertorioan 
hasi zen zuzendaritza-laguntzaile moduan, eta geroztik lan ugari zuzendu ditu. 
 1995. urtean Donostia saria irabazi zuen, Zu(t)gabe lanagatik. Gainera, 2003ko 
Serantes Antzerki saria eskuratu zuen Agur Betiko lanarekin, eta 2005 Toribio 
Altzaga-Euskaltzaindia Saria Santxa antzezlanagatik. 

Idazle moduan, haurrentzako zenbait ipuin eta antzezlan egin ditu, bai eta 
helduentzako antzezlan batzuk ere. 

Telebistako gidoilari eta zuzendari ere izan da hainbat telesailetan; Bernardo 
Atxagaren eleberrian oinarritutako Zeru horiek (Esos cielos) filma zuzendu 
zuen. Sukalde Kontuak film luzea ere zuzendu zuen. 

Ohiko kolaboratzailea izan da hainbat euskal hedabidetan. 
 
 
 
 

 


