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12ª Saritutako lan guztiak “Juan Aranoa” udal arte eskolaren esku geratuko dira, eta hark 
izango du lan horiek erreproduzitzeko eta erakusteko eskubidea.

13ª Antolatzaileak arretaz zainduko ditu aurkeztutako lanak, baina ez da erantzule egingo 
hondatu edo galdu egiten badira.

14ª Lanak urtarrilaren 11tik aurrera jaso ahal izango dira. Lanak ez badira 15 eguneko epean 
jasotzen, antolatzailearen jabetzakoak bihurtuko dira.

15ª Irabazleei Udalaren web orriaren bitartez jakinaraziko zaie erabakia.

16ª Deialdia: deialdia onartutakoan, deialdiaren laburpena argitaratuko da ALHAOn.

17ª Jatorrizko eskumena Alkatetzari dagokion arren, Alkatetzaren 2019ko uztailaren 15eko 
19/377 Dekretuaren bidez egindako eskuordetzea kontuan hartuta, Tokiko Gobernu Batzarrak 
du hura onartzeko eskumena. Instrukzioa kultura sailari dagokio.

18ª Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek onartzea.

42. OINARRIA. ARTZAIN EGUNEKO LEHIAKETAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Artzain Eguna azoka bat da, helburua duena oro har nekazaritza eta abeltzaintza sektorea eta 
bereziki artzaintza sektorea bultzatzea gure eskualdean eta lurraldean, ardi latxaren hazkuntza 
ezagutzera emanez eta artzainek urtean zehar egiten duten lana omenduz eta ezagutuz, latxa 
arrazako abereak mantendu eta hobetu eta azken produktu bikainak eskaintzen baitituzte, hala 
nola esne gordinez egindako gazta eta arraza horretako esne arkumeak, sasoi honetan.

Azoka erakustoki bat da artzainek egiten duten lana ezagutzeko eta haien produktuak 
sustatzeko.

Hogeita zazpi urtez egin da Artzain Eguna Amurrion. Tradiziozko artzaintza galtzeko arriskutan 
dagoela jakinda, lan handia egin da abeltzaintza estentsiboak egunero jasaten dituen arazoak 
ezabatu edo murrizteko, hala nola ustiategien intentsifikazioa, belaunaldi ordeztearen galera, 
otsoarekin bizi beharra, produktuen prezio txikia, eta abar luze bat.

Azoka honen barruan, hiru lehiaketa egiten dira. Ondoren zehazten dira haien arauak:
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LATXA ARRAZAKO ARDIEN PROBINTZIA ARTEKO XXVII. LEHIAKETA

Definizioa: Latxa arrazako abereen lehiaketa da, zeinean aurkeztutako loteetatik morfologiaz 
eta itxuraz hoberenak diren lauak saritzen baitira. Hiru atal desberdinetan har daiteke parte:

• Ahari lotea.

• 5 arkume emez eta arkume ar batez osatutako lotea.

• 5 ardiz osatutako lotea.

Betekizunak:

• Lehiaketa Amurrion egingo da, 2022ko irailaren 18an.

• Arabako Lurralde Historikoko edo Bizkaiko Orduña eta Orozko udalerrietako artzainek parte 
har dezakete lehiaketan.

• Artzain bakoitzak atal bakoitzeko lote bat eta ahari bat aurkeztu ahal izango du.

• Lehiaketaren egunean, animaliek goizeko 9:30ak baino lehen egon beharko dute azoka 
esparruan.

• Lehiaketan parte hartuko duten abereek legeak ezarritako osasun-baldintzak bete beharko 
dituzte.

• Lehiaketara aurkeztutako abereek behar bezala identifikatuta egon behar dute, eta ziurtagiri 
ofiziala izango dute, zeinak ziurtatu behar du bruzelosirik (Brucella melitensis) eta ahariaren 
epididimitis kutsakorrik (Brucella ovis) gabeko ustiategi batetik datozela.

• Abereak osasun eta higiene baldintza egokietan garraiatuko dira horretarako prestatutako 
ibilgailuetan, eta dagokien jatorri eta osasun gidak izan beharko dituzte.

• Animaliek epaimahaiak adostutako probak egin beharko dituzte.

• Kalifikazioaren unean, jabeak ezin izango dira euren abereen ondoan egon.

• Artzainak ordaindu beharko ditu abereen garraiotik eratorritako gastuak. Dena den, 
antolatzaileek garraiorako diru-laguntza emango dute: 80 euro ardi loteko eta 25 euro ahariko.

• Saririk jasotzen ez duen artzain bakoitzak 20 euroko parte hartze dieta jasoko du, baina, 
horretarako, gutxienez bi ataletan parte hartu beharko du.

• Atal bakoitzeko 20 lote onartuko dira gehienez ere. Lehentasuna izango dute eskualdeko 
artzainek eta titular nagusi diren artzainak. Antolatzaileek sariak eta garaikurrak moldatzeko 
eskubidea dute, baita zenbait artzain edo ardi aurrez hautatzeko eskubidea ere. Epaimahaiak 
hala eskatzen badu, sariak hutsik gera daitezke edo sari bereziak eman daitezke.

• Izen-emateak Amurrioko Udaleko Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuan egin behar dira, iraila-
ren 1etik irailaren 8ko 13:00ak arte, parte hartzeko eskaera betez, non datu pertsonalak adierazi 
eta aurkeztuko diren abereak identifikatuko baitira.

Sariak ematea:

• Epaimahaikideen izendapena Abere elkarteak, Arabako Foru Aldundiak eta Amurrioko 
Udalak egingo dute.

• Lote guztiak ikusita, haiek baloratzeko irizpide objektiboak aplikatuko dituzte eta atal 
bakoitzeko lote irabazleen akta idatziko dute.

• Epaimahaia osatzen duten pertsona guztiek izenpetutako akta hori oinarri hartuz, irabazleak 
ezagutzera emango dira sariak emateko ekitaldian. Azoka egunean, 2022ko irailak 18, 14:00ak 
aldean egingo da ekitaldi hori.
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SARIAK

Latxa arrazako ardiak.

1. atala: ahariak.

Lehenengo saria: 180 euro eta garaikurra.

Bigarren saria: 150 euro.

Hirugarren saria: 120 euro.

Laugarren saria: 90 euro.

2. atala: 5 arkume emez eta arkume ar batez osatutako lotea.

Lehenengo saria: 180 euro eta garaikurra.

Bigarren saria: 150 euro.

Hirugarren saria: 120 euro.

Laugarren saria: 90 euro.

3. atala: 5 ardiz osatutako lotea

Lehenengo saria: 180 euro eta garaikurra.

Bigarren saria: 150 euro.

Hirugarren saria: 120 euro.

Laugarren saria: 90 euro.

Balorazio irizpide objektiboak: morfologia, eitea eta garbitasuna.

Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.

Instrukziorako eta ebazpenerako organo eskuduna: Amurrioko Udaleko Ingurumen Zerbitzua.

Ebazteko organo eskumenduna: Amurrioko Udaleko Alkatetza edo hark eskuordetutako 
organoa.
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RUPERTO CASANOVAREN OROITZAPENEZKO XV. GAZTA LEHIAKETA

Definizioa: Gazta lehiaketa bat da, zeinean parte hartzaile bakoitzaren ustiategiko bertako 
ardi latxen esne gordinez egindako gaztak lehiatzen diren, eta zaporez, testuraz eta itxuraz 
hoberenak diren hiru gaztak saritzen diren.

Betekizunak:

• Lehiaketa Amurrion egingo da, 2022ko irailaren 18an.

• Lehiaketara aurkeztuko diren gaztek parte hartzen duen artzainaren ustiategian ekoitzitako 
ardi latxaren esne gordinez eginda egon behar dute.

• Gaztak gutxienez 2 hilabetez egon behar izan dira ontzen.

• Bi artzainek edo gehiagok upel bera erabiltzen badute euren gaztak egiteko, gazta bakarra 
aurkeztuko dute kooperatibaren edo elkartearen izenean; hau da, upel bakoitzeko gazta bakarra.

• Ezinbestekoa da Arabako artzaina izatea eta ardi latxez bakarrik osaturiko artaldea izatea 
(gutxienez 100 abelburu).

• Lehiaketan parte hartzen duten artzainek gazta egiteko osasun erregistroko titularrak izan 
beharko dute eta, eskatuz gero, hala dela justifikatu beharko dute.

• Lehiaketara aurkeztuko diren gaztek nahitaez izan beharko dute kaseina plaka.

• Gaztaren baten jatorriari buruzko zalantzarik egonez gero, antolatzaileek eskubidea dute 
beharrezko neurriak hartu eta ikerketa bat egiteko.

• Izen-emateak Amurrioko Udaleko Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuan edo Idiazabal jato-
rri-deituraren egoitzan egin behar dira, irailaren 1etik irailaren 8ko 13:00ak arte, parte hartzeko 
eskaera betez, non datu pertsonalak adieraziko baitira.

Sariak ematea:

• Bi epaimahaik egingo dute gazten balorazioa, eta epaimahaikideak Idiazabal jatorri-deitu-
rak, Artzai Gazta elkarteak eta Amurrioko Udalak izendatuko dituzte.

• Epaimahai bakoitza Kontseilu Arautzailearen batzorde ofizialeko teknikari batek eta beste 
bi kidek osatuko dute; azken horietako bakoitza Amurrioko Udalak eta Artzai Gazta elkarteak 
izendatuko dute.

• Bi epaimahaiek gazta guztiak ikusi eta dastatuko dituzte haien baloraziorako ezarritako 
irizpide objektiboei jarraituz, eta ondoren gazta irabazleen akta idatziko dute.

• Epaimahaia osatzen duten pertsona guztiek izenpetutako akta hori oinarri hartuz, irabazleak 
ezagutzera emango dira sariak emateko ekitaldian. Azoka egunean, 2022ko irailak 18, 14:00ak 
aldean egingo da ekitaldi hori.

SARIAK

Lehenengo saria: 300 euro eta garaikurra.

Bigarren saria: 250 euro.

Hirugarren saria: 200 euro.

Balorazio irizpide objektiboak: zaporea, testura, eitea.

Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.

Instrukziorako eta ebazpenerako organo eskuduna: Amurrioko Udaleko Ingurumen Zerbitzua.

Ebazteko organo eskumenduna: Amurrioko Udaleko Alkatetza edo hark eskuordetutako 
organoa.
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XVIII. GAZTA LEHIAKETA HERRIKOIA

Definizioa: Gazta lehiaketa bat da, zeinean parte hartzaile bakoitzaren ustiategiko bertako 
ardi latxen esne gordinez egindako gaztak lehiatzen diren eta azokan bildutako herritarrek onena 
iritzitako gazta saritzen den; herritar bakoitzak, gutxienez, aurkeztutako lau gazta dastatu behar 
ditu, eta bere gustukoenari botoa eman.

Betekizunak:

• Lehiaketa Amurrion egingo da, 2022ko irailaren 18an.

• Lehiaketan parte hartuko dute Juan Urrutia plazan postua daukaten gazta erakusle guztiek. 
Horretarako, saltzen dituzten gaztak beraien ustiategian bertan ardi latxen esne gordinez eginak 
izan behar dira, eta kaseina plaka eta Osasun Ministerioaren APPCC plaka (puntu kritikoen eta 
kontrol-puntuen analisia) eduki behar dituzte.

• Baldintza hauek bete beharko dira produktuak erakusgai jarri eta saldu ahal izateko: ekoizle 
zuzenak direla frogatzea, ustiapen zenbakia aurkeztuz, Gizarte Segurantzan erregimen egokian 
alta emanda egotea eta kuota guztien ordainketa egunean izatea (azken ordainagiria aurkeztu 
beharko dute), osasun-erregistro ziurtagiria eta manipulatzaile txartela aurkeztea, beharrezkoa 
izanez gero. Lehentasuna izango dute Goi Nerbioiko ekoizleek eta ekoizpen ekologikoen erre-
gistroan alta emanda daudenek.

• Izen-emateak Amurrioko Udaleko Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuan egin behar dira, iraila-
ren 1etik irailaren 8ko 13:00ak arte, parte hartzeko eskaera betez, non datu pertsonalak adierazi 
eta aurkeztuko diren abereak identifikatuko baitira.

Sariak ematea:

• Goizean zehar eta 14:00etara bitartean, gutxienez lau gazta dastatu dituzten parte hartzai-
leek gaztarik onena bozkatu ahal izango dute. Horretarako, dagokion txartela bete beharko dute. 
Parte-hartzaileen artean gaztandegi garailearen gazta bat zozkatuko da.

• 14:00etan hautestontzia itxiko da, botoak kontatuko dira eta kontaketaren akta idatziko da.

• Kontaketa egiteko ardura duten erakundeko kideek izenpetutako akta hori oinarri hartuz, 
irabazlea ezagutzera emango da sariak emateko ekitaldian. Azoka egunean, 2022ko irailak 18, 
14:00ak aldean egingo da ekitaldi hori.

SARIA

Boto gehien jasotzen dituen gaztandegiarentzako saria: 100 euro.

Deialdia argitaratzea: ALHAOn.

Instrukziorako eta ebazpenerako organo eskuduna: Amurrioko Udaleko Ingurumen Zerbitzua.

Ebazteko organo eskumenduna: Amurrioko Udaleko Alkatetza edo hark eskuordetutako 
organoa.
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