
 

 

 

LEZOKO ESKOLAKO AGENDA 21 
 

2010-2011 Ikasturtea 

 

UDALA - ESKOLA FOROA (2010eko azaroaren 30a) 

 

 

UDALARI ENERGIA GAIARI BURUZ EGINDAKO ESKAEREN ERANTZUNAK 

 

 

1. Kaleko argiteriak energia kontsumoa murrizteko, alde guztietara argia igortzen 

duten kale-argiak modu progresiboan soilik behealdea argiztatzen dutenengatik 

ordezkatzea.  

 

Poliki-poliki udala ari da behealdea bakarrik argiztatzen duten farolak ezartzen. Dagoeneko 

honako lekuetan ordezkatu ditu kale-argiak: 

 

1. Saldise plaza: plaza berritzeko obrak egin zirenean, kale-argiak aldatu ziren, hain zuzen 

11 kale-argi berri ordezkatu ziren. 2009ko iraila. 

 

2. Pisbe eta San Pedro auzoak: energia kontsumoa jaisteko kale-argiak aldatu ziren. 

2010ko uztaila. 

 

3. Jauregialde: herriko eremu hau berritzeko obrak egin direnean ere (2010eko udan), 

kale-argi berriak ezarri dira. Gainera, kale-argi hauek bereziak dira, behealdera bakarrik 

argia igortzeaz gainera, Led argiak dituzte; Led argi hauek oso energia gutxi 

kontsumitzen dute. 

 

4. Markesane parkeko kale-argiek araudi berria betetzen dute.  

 

Hemendik aurrera egiten diren obretan, eta argiteriari dagokionez, irizpide hauek jarraituko 

dira.  

 

 

2. Kale argiteriaren egoera nolakoa den jakiteko azterketa egitea. Honela, 

gehiegizko argiztapena duten kale edo plazetan kale argiak murriztu, eta 

alderantziz, ilunegi dauden kaleetan kale argi gehiago ipintzeko irizpide sendoak 

eskuratuko lituzke udalak. Modu honetan segurtasuna irabazi eta argi kutsadura 

murriztuko dugu. 

 

Lezoko udalak eskatua, Inergetika enpresak aurten herriko kanpo argiteriaren gaineko 

azterketa egin du. Azterketa honetan, kanpo argiteriaren egoera zein den jakiteaz gain, 

energia kontsumoa jaisteko hartu behar diren neurriak ere azaltzen dira. 

 

Azterketa honen emaitza nagusienak hauek dira: 

 

- Kale gehienak, %81ak, ongi argiztatuak daude, hau da, ez daude ez gehiegi eta ez 

gutxiegi argiztatuak. Gehiegi argiztatuak dauden kaleak Jaizkibel hiribidea eta alde 

zaharra dira.  

 



 

 

- Kale-argien %57ak, baimendutakoa (legeak1 ezartzen dituen baloreen arabera) baino 

argi gehiago igortzen dute zerura. Kale-argi hauetako gehienak, landa eremuan daude 

kokatuak. Lezoko erdigunean eta egoitza gunean kokatutako kale-argiak ordea, 

baimenduko argi igorpenak betetzen dituzte.  

 

- Balorazio orokor bat eginez, emaitza da kale-argien %60ak ez duela eskatutako 

baldintzen bat betetzen. Gabezia gehienak zerura argi gehiegi igortzearekin lotuta 

daude.  

 

- Ikuskaritza honetan, efizientzia egoki bat lortzeko beharrezkoak liratekeen aldaketa 

guztiak zehazten dira (argi koadro eta kale-argien aldaketa….). Konponketa guzti hauek 

eginez gero, udalak energian 30.700€ aurreztuko lituzke urtean.  

 

 

Udala, ondorengo urteetan, poliki-poliki azterketa honetan zerrendatutako neurriak 

betetzen joango da. Neurri horiek guztiak betez gero, %23,5 batean jaitsiko luke energia 

kontsumoa.  

 

 

3. Kale-argiak egunez piztuta non mantentzen diren identifikatu eta horren 

arrazoiak aztertu irtenbide bat bilatzeko. 

 

Gaur egun arte jarritako kale argiak erloju batetara daude konektatuak. Erloju honek 

finkatzen du argiak zein ordutan piztu eta itzali behar diren. Ordulari hau hondatzen 

denean, kale argiak egunez piztuta ikusten ditugu. Orain jartzen ari garen eta hemendik 

aurrera jarriko ditugun kale argiek, argi detektagailuak edukiko dituzte. Era honetan, ilun 

dagoenean kale argiak piztuko dira eta egunez, argitasun nahikoa dagoenean, itzali.  

 

 

4. Udal eraikinetan energia aurreztu eta modu arduratsuan erabiltzeko beharrezko 

pausoak eman (aurrezpen neurriak aurrera eraman, langileekin sentsibilizazioa 

landu, etab.) 

 

Udalak energia aurrezteko asmoz, hainbat obra egin ditu aurten udal eraikinetan: 

 

1. Udaletxea, Alhondiga eta liburutegia hobeto isolatu dira eraikinek tenperatura manten 

dezaten. Horretarako leihoak eta teilatua aldatu dira eta teilatuaren azpian isolatzaile 

bat jarri da. Gainera, barruko argiteria eta berogailu sistemak, berriagoengatik eta 

energia gutxiago behar dutenengatik aldatu dira. 

 

2. Jaizkibel-azpi herri eskolan argiak ordezkatu eta instalazio elektrikoan (kableak,…) 

hobekuntzak egin dira, energia kontsumo txikiagoa dutenengatik.  

 

Horretaz gain Udalak elektrikari bat hartu du bere lan taldean. Bere ardura nagusia 

ikusitako hutsuneak, zaharkitutako instalazioak eta aurrezteko neurriak hartzen joatea 

izango da, poliki-poliki. 

 

 

 

 

                                                 
1 Azaroaren 14ko 1890/2008 Errege Dekretua non kanpo argiteriaren efizientzia energetikoari buruzko araudia eta 
bere instrukzio tekniko osagarriak onartzen diren 



 

 

5. Herri mailan energiaren erabilera eta kudeaketa arduratsura zuzendutako 

ekimenak aurrera eraman (sentsibilizazio kanpainak, etab). 

 

Udalak ez du energia aurrezteko sentsibilizazio kanpainarik egin bere horretan, baina 

energiaren inguruko kezka gure komunikazio arloan adierazi dugu, gaiak duen garrantzia 

azpimarratuaz eta hartutako neurrien berri emanaz komunikabideei.  

 

 

6. Tentsio altuko lineak ingurumenean duten eragina murriztu eta gure osasunean 

izan dezaketen eragina ekiditeko, hauen lurperatzea sustatzea eskatzen dugu, 

horretarako udalak beharrezko dirulaguntzak bilatu eta beharrezko gertatzen 

diren prozedurak lehenbailehen hasiaz. Aipamen berezia egiten diogu Lopene - 

Plazeta eta Hipolito Gezala- Herri eskola bidean, zein industrialdeetan aurkitutako 

egoerari.  

 

Tentsio altuko lineak lurperatzea ez da erraza. Batetik Iberdrola enpresarekin adostu 

beharreko zerbait da eta bestetik obra nahiko handiak eta kostu handikoak, egitea ekartzen 

du.  

 

Hala ere, udalak duela egun gutxi, tentsio altuko linea bat lurperatzea erabaki du, Altamira 

auzoan, institutuaren ondotik igerilekuetaraino pasatzen dena hain zuzen. 

    

Eusko Jaurlaritzak lege berri bat atera du tentsio altuko lineen inguruan. Bertan tentsio 

altuko lineek bete beharreko baldintzak arautzen dira. Linearen erdigunetik alde bakoitzera, 

hamar metroko eremuan, ezin da zuhaitzik egon. Tokian diren zuhaitz kopuru handia 

ikusita, linea lurperatzea ingurumenari kalte gutxien sortuko dion aukera izango dela 

pentsatu da.  

 

Gainera, onartu berri den hirigintza planean, Lezon kokatua dagoen subestazioa lekuz 

aldatzea proposatzen da; horrekin batera tentsio altuko zenbait linea mugitu egin beharko 

dira, eta hori izango da linea horien lurperatzeaz hitz egiteko unea. 

 

 

7. Udalak urteroko aurrekontuan partida bat sortzea Eskolako Agenda 21 prozesutik 
eratorritako beharrei erantzuteko (adb: urteko gaia modu egokian garatu eta 

okerreko emaitzak zuzeneko egin beharreko lanak diruz laguntzeko etab.) Era 

berean, Tokiko Agenda 21en sortzen diren beharrak asetzeko diru partida bat ere 

aurrekontuetan barneratzea komeniko litzateke.  

 

Udalak urtero diru partida txiki bat izaten du ingurugiroarekin loturiko ekintzak aurrera 

eramateko. Ingurumenerako diru hori erabili daiteke eskola agendatik etorritako 

proposamenak aurrera eramateko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


