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2007ko urtarrilean sinatu 
dira Lezo, Pasaia eta 
Oiartzungo Udalak eta 
OLA planeko enpresen 
arteko hitzarmenak.  
 
Urtero bezala enpresa eta 
udalaren arteko lankidetza 
hitzarmenak sinatu dira.  
 

Hitzarmen hau bi aldeen 
konpromisoen adierazpen 
bat da eta konpromiso horiek 
betetzeko lankidetzan arituko 
dira. Bertan, alde batetik,  
enpresek euskararen erabilera 
integratzeko konpromisoa 
hartzen dutela eta, bestetik, 
udalek prozesu hori 
laguntzeko konpromisoa 
hartzen dutela jasotzen da.  
 

Hitzarmen hauek urte bateko 
iraupena dute. Orain arte 
enpresa bakoitza OLA planean 
sartu zen data mantentzen 
zen eta, beraz, enpresa 
bakoitzak data desberdina 
zeukan. 2007tik aurrera 
berriz, hitzarmen guztiek data 
berdina izango dute, hau da, 
urtarrilaren 1a. Horrela 
hitzarmenen iraunaldia urte 
naturaletara pasaz.  
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Euskara Batzordeak aurtengo urratsak finkatu ditu eta bertako 
hizkuntza politika zehazteko lehen pausuak eman ditu. Langileek 
nominak euskaraz jasotzeko urratsak egin dira eta urtarrilean langileek 
nomina euskaraz jaso dute. Blog-a euskaraz eta gaztelaniaz egongo 
da baina langileari lehenengo euskarazkoa iritsiko zaio eta handik 
egun batzuetara bidaliko da gaztelaniazkoa. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

 

hamabi-T 
 
Euskara Batzordea elkartu da eta iazko ekintzen balorazio positiboa 
egin da.  Aurtengo gestio plana adostu da. Bertan, langileen 
euskalduntzeak lehentasuna izaten segitzen du, lan poltsa euskalduna 
osatzeko bideak aztertzen ari dira eta barneko datu basea 
euskaratzeko pausuak ematen hasi dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Iazko formazioko materiala euskaratzen jarraitzen da. Momentuz 
eskolak ez dira martxan jarriko. Larrialdiakeko normalizazio prozesuan 
2007rako itzulpenez gain bestelako aukera batzuk aztertuko dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 
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DIRU-LAGUNTZAK 
 

  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 
Eusko Jaurlaritzaren 
Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzako 
(HPS) diru-laguntzak. 
 
 
2006ko zuriketak:

 
2006an azkenean ezin izan ziren eskolak antolatu. Berez, matrikulazio 
kanpaina eta izen ematea ohikoa izan bada ere, lantegia eta 
euskaltegiaren artean ez dira adostasun batera iritsi. Ondorioz eskolak 
atzeratzen joan ziren eta ordurako euskaltegiak irakaslerik ez zuela 
argudiatu zuen. Azken Euskara Batzordearen lehen eginkizuna eskolak 
hastea izan da.  
2006ko helburuen betetze maila %40 ingurukoa izan da, 2005ekoaren 
antzerakoa eskolak eman ez direla kontutan hartuz gero. Modu berean 
azken  Euskara Batzordean Euskara planaren 2007ko ildo nagusiak 
zeintzuk diren finkatzen aritu dira, eta Euskararen Eskuliburuari azken 
zertzeladak ematen ari dira. Lantegian hainbat dokumentazio 
euskaratzen joateko bekadun bat ekartzea ere aztertu da. Azkenik, 
Euskara Batzordean kide berriak sartu dira, departamentu gehiagotako 
ordezkaritza izateko helburuarekin.  

 
2006ko diru-laguntzaren 
justifikaziorako agiriak 
diruz lagundutako 
ekintzak burutu ondoren 
aurkeztu beharko 
dituzte entitate 
onuradunek edo, 
nolanahi ere, 2007ko 
otsailaren 28a baino 
lehenago. 
 
 
2007ko deialdia:

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 

 
 
Kale neurketak %39ko erabilera eman du. Azken Euskara Batzordean 
datu hauen berri eman da, eta emaitza ona dela ikusi da. 2007ko ildo 
nagusiak finkatzeko MCCk antolatu duen ENO (Euskara 
Normalizatzeko Oinarriak) izango da ipar, honako arlo hauetan: 
Formazio Politika, Promozio Kontratazio Politika, Irudia, Harreman eta 
Komunikazio Politika. Hurrengo Euskara Batzordean 2007ko Gestio 
Plana osatuko da.  

 
Eusko Jaurlaritzaren 
Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzak 2007an 
deialdi publiko bidez 
banatuko dituen diru 
laguntzen berri eman 
du. 
Deialdi guztiak 
martxoaren lehenengo 
astean argitaratuko 
dituzte Aldizkari 
Ofizialean eta ondorioz, 
2007ko lehen 
seihilekoaren barruan 
ebatzita geratuko dira. 
 

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 

 
 
 

Enpresako langileen trebakuntzaren barruan, egungo euskarazko 
baliabideen berri eman zaie langileei. Euskarazko liburuak, hiztegi 
terminologikoak eta lanerako baliagarri izan daitezkeen tresnen 
berrikuspena eta azalpena egin da. Kurrikulumean aldaketak izan dira 
eta horiek euskarara egokitu dira.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 
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Euskara Planaren betetze maila aztertu da eta Batzordean gauzak 
egin diren ustea dago: eskolak antolatu dira, zuzendaria euskarako 
mintzapraktika saioak hartzen ari da, web orria euskaratu da, 
lantegiaren katalogoa euskaratu da eta euskararen berripapera atera 
da. Hurrengo Batzordean euskara planaren ildo nagusiak zeintzuk 
izango diren zehaztuko da.  
  

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 

 
 
Euskara Batzordea elkartu da iazko planaren balorazioa egiteko eta 
aurtengo euskara planaren ekintzak zehaztu eta adostu ditu. 
Enpresako hizkuntza irizpide orokorrak garatzen ari dira eta 
horretarako informazioa biltzen eta eguneratzen. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 

 

 
AZTI-Tecnaliako euskara-planaren beste aldi batean sartu dira. Izan 
ere, diagnostikoa egin zutenean ezarritako helburuak aztertu eta landu 
dituzte eta, beraz, aurten erabilera eta motibazioan eragingo da, batez 
ere. Hori dela eta, lantalde bat sortu nahi da horretan eragiteko. 
Lantalde horrek, zehazki, helburu bi hauek izango ditu: 
 1.- Hizkuntza aniztasunak duen balioaren berri ematea, hau da, 
enpresetan hainbat hizkuntza erabiltzeak duen balio erantsia 
ezagutaraztea.  
 2.- Euskararen erabileran eragiten dutenak saritzeko bidea topatzea, 
adibidez: euskara ikasten ari direnak, motibazio-taldeetan dabiltzanak, 
barne-mintegiak euskaraz egiten dituztenak… 
Oraingoz, 15 lagunek eman dute izena, eta laster hasiko dira lanean. 
Bestalde, Laneko Euskarako ikastaroak abenduan hasi ziren, talde bat 
Sukarrietan eta bestea Pasaian. 
 

ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa

 
 
 
 
 
Oarsoaldeko Euskara 
Batzordeak azaroan 
Eusko Jaurlaritzaren 
HPSrekin eginiko bileran 
HPSko kideak urtea 
amaitzerako 
elkarlanerako 
proposamen bat 
egitekotan geratu ziren 
alde batetik eta 
Lanhitzek eskualde 
honetan emandakoa 
otsailean guri 
helaraztekotan bestetik. 
 
Bi gai hauen inguruko 
berririk ez du eman 
Jaurlaritzak oraindik.  
 
Berririk denean, 
jakinaraziko zaizue 
buletin honen bidez. 
 

HPS-Oarsoaldeko Euskara 
Batzordea 
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