LEHENENGO URKOME SARIAK EPAIMAHAIAREN BILERAREN AKTA
2010ko Urtarrilaren 14a, osteguna, goizeko 10tan, Azpeitiko Sindikatu
zaharreko batzargelan

Bertaratutakoak
URKOMEKO ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK DIREN:
Igor Iturain Ibarguren
Juan Mª Andueza Mendizabal
Iñaki Etxezarreta Landa
Iñaki Oiarzabal Zinkunegi
Manuel Labaka Garmendia
Juan Mª Izagirre Ondarra
Jose Miguel Aizpurua Goenaga
J. Antonio Idarreta Agirresarobe
Joxe Aranberri
ETA:
Irune Lauzirika
Bittor Oroz

EUSKO JAURLARITZAKO teknikaria
ITSASMENDIKOI-ko teknikaria

Orkatz Goenaga
Yurre Peñagarikano Zubeldia

Ingurugiro Etxea Fundazioko gerentea
Urkomeko gerentea

Aurkeztutako 16 proiektuak azterturik ondorengo erabakia hartzen dute:
1.- Sari berezia irekia-bozka bidezkoa egiteko ondorengo 5 hautagai hauek
aukeratzea

HAUTAGAIAK
1 Desarrollo de un fiambre de carne de vacuno sin grasa de cerdo , a partir de carne de vacuno con
LABEL
2 Izarraitz Mintegia
3 Euskal oiloaren hobekuntza eta hazkuntza
4 Desarrollo de nuevas técnicas de inertización de residuos líquidos mediante aplicación de
técnicas de lombricultura y filtro biológico
5 Etxeko hondakin organikoen, saneamenduaren eta animali gorotzen gestioa eta berrerabilpena
Hautagai hauei bozka emateko www.urkome.com web orrialdean aplikazio bat jarriko
da eta telefonoz ere Urkomeko bulegoetan egin ahal izango da; hautagaiak
aukeratzeko urtarrilaren 15tik 30ra bitarte egongo da irekia epea.

2.- Beste 5 ataletarako irabazle hauek aukeratzea:

Ingurugiro etxea Fundaziak emandako saria
1ºsaria Etxeko ondakin organikoen, saneamenduaren eta animali gorotzen gestioa eta berrerabilpena
2ºsaria Zizare-hazkuntzak: Izadiak zaborrik ez
1ºAtala Nekazaritza jardueraren garapena atalean
1ºsaria Euskal oiloaren hobekuntza eta hazkuntza
2ºsaria Izarraitz Mintegia
2ºLanda eremuetako bizi kalitatearen hobekuntza
1ºsaria Desarrollo de neuvas técnicas de inertización de residuos líquidos mediante aplicación de
técnicas de lombricultura y filtro biológico
2ºsaria Etxeko uren berrabilera
3º Aktibitate ekonomikoaren dibertsifikazioa atalean
1ºsaria Desarrollo de un fiambre de carne de vacuno sin grasa de cerdo , a partir de carne de vacuno
con LABEL
2ºsaria Zizare haragia txerrien elikagaiaren osagarri moduan
4º Landa eremuak betetzen dituen funtzioen zehaztapen eta errekonozimentu
atalean
1ºsaria Criterios y épocas para la corta de las especies arbóreas
2ºsaria Lursailak egokitu flora eta fauna aldetik ekosistema desberdinak garatzeko
Azkenik, Sari berezia nork irabazi duen jakiteko eta urkome sarien banaketa
antolatzeko epaimahaia otsailaren 4an 11tan leku berdinean bilduko da.
Honekin bilera amaitutzat ematen delarik.

