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Enpresetako planen deskarguak 
 

 
 
Bertako hizkuntza politika definitzeko bidean dago enpresa. 
Horretarako zenbait saio egin dira: Kalitate Batzordean ere hizkuntza 
politikaren eta normalizazioaren inguruko saioa egin dugu eta ondo 
baloratu da. Euskara Batzordean ere gaia landu dugu eta AMIA eta 
misioa izan daitekeenaren zirriborroa garatu da. Euskararen gida 
prestatzeko lanetan ari gara, eta kalitateko prozedurak eta horietan 
euskararen irizpidea nola txertatu aztertzen dihardugu. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

 

hamabi-T 
 
Euskara eskoletara doazen langileen jarraipena egin dugu bakoitzaren 
euskaltegiko irakasleekin.  Hornitzaile euskaldunekin harremanak 
euskaraz izateko bideak aztertzen ari dira. Ordenagailuko datu-basea 
euskaratzeko urratsak egiten ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
2006ko HPSko diru laguntzen zuriketekin eta 2007ko eskariarekin aritu 
gara, ohiko itzulpenez gainera. Azterketa fase batean murgilduta 
gaude, Larrialditan itzulpenez gain, egin daitezkeen normalizazio 
urratsak aztertzeko: formazioa euskaraz ematea izan daiteke 
aukeretako bat. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 

 

 

 

 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren 
Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzako (HPS) 
diru-laguntzak. 
 
 
2007ko eskaera: 
 
Euskara Planaren barruan 
2007an aurrera eramango 
diren ekintzak diruz 
laguntzeko eskaerak egin 
dira.  
 
Horretarako, Eusko 
Jaurlaritzaren Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak 
banatutako aplikazio 
informatiko batean 
2007rako finkatu diren 
helburuak eta egitea espero 
diren ekintzak zehaztu dira. 
 
Ekintza horiek aurrera 
eramateak suposatzen duen 
kostua ere zehaztu da eta 
aurrekontu batean aurkeztu 
da.  
 
Eskaerak aurkezteko epea 
apirilaren 7an amaitu zen 
eta 4 hilabete baino lehen 
esleipenak jakinaraziko 
dituzte. Hori egin ostean 
esleitutakoaren %50a 
ordainduko dute. 

 

Diru-laguntzak 
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  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

2006ko HPSko diru laguntzen zuriketekin eta 2007ko eskariarekin aritu 
gara besteak beste. Horrez gainera, Aste Santu ondoren AEKrekin 
eskolak emango dira azkenik; behe urratseko talde bat eta agian, 
mintzamena lantzeko beste bat. 
Hainbat langileren artean Euskararen Eskuliburua banatu da. 
Itzulpenak egiteko bekaduna hartzeko prozesua martxan dago. Eta 
azkenik, Niessen-go langileek edizio honetan ere Korrikako kilometro 
bat hartu dute, eta Euskara Plana duten lantegien arteko koordinazioa 
bultzatze aldera, beste lantegiei ere kilometroa elkarrekin korritzeko 
deialdia zabaldu diete. Nik Esango azken aldizkaria martxan dago. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 

 
 

2006ko HPSko diru laguntzen zuriketekin eta 2007ko eskariarekin aritu 
gara besteak beste. Aste Santu ondoren eskolak ematea adostu da 
AEKrekin. Hain zuzen ere bi talde, bat behe urratsekoa eta bestea, 
erdi mailakoa. Kooperatibako Batzar Nagusia ere urrun ez denez, 
planaren deskargua antolatu nahi da bertarako. Edizio honetan ere 
Tajoko langileek Korrikarako kilometro bat hartu dute. Azkenik, 
hurrengo Euskara Batzordean berripapera ateratzea aztertuko dugu.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 

 
 
 

Dirulaguntzen zuriketak eta aurtengo eskaerak bideratu dira. Balorazio 
ona egin da. Bulegoko langileei aholkularitza eman zaie zenbait 
dokumenturen inguruko euskarazko bertsioetako zalantzak argitzeko. 
Langileen trebakuntzarekin eta alfabetatzearekin segitzen dugu.  
  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 
 
 

 
Lezo, Pasaia eta 
Oiartzungo Udaletako 
Euskara Teknikari eta OLA 
planeko enpresetako 
Euskara Teknikarien 
arteko koordinazioan 
eragin nahi izan da. 
Horretarako herrika 
antolatu eta, martxoa 
amaieran, bilerak egin 
dira.  
 
Bilera hauetan enpresako 
Euskara Teknikariak 
ondorengo 2 dokumentuak 
utzi zituen Udalaren esku: 
alde batetik, enpresako 
Euskara Planaren hasierako 
Diseinu txostena eta, 
bestetik, 2007ko Gestio 
Plana. 
 
Dokumentu hauen bidez 
Udaleko Euskara 
Teknikariak enpresako 
euskararen egoeraren 
diagnostikoaren berri du 
eta baita enpresak Euskara 
Planaren bidez lortu nahi 
dituen helburuen berri 
ere. Bestalde, eta 2007ko 
Gestio Plana 
dokumentuaren bidez, urte 
honetan zehar landuko 
diren ekintza zehatzak 
zeintzuk diren jakingo du. 
 
Koordinazio hau ahalik eta 
egokiena izan dadin 
teknikarien arteko bilera 
hauek berriro ere 
errepikatzea aurreikusten 

da. 

Teknikarien arteko 
koordinazioa 
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2006ko HPSko diru laguntzen zuriketekin eta 2007ko eskariarekin aritu 
gara besteak beste. Azken Batzordean euskara planaren ildo nagusiak 
zeintzuk izango diren zehaztu ditugu eta berripapereko gaiak ere 
banatu ditugu. Eskoletarako ez du nahikoa jendek izena eman eta 
beraz, uda ostean beste deialdi bat egingo dugu; eskolek jarraitzen 
dute, baina zuzendariarekin.  
  

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi 

 
 

 
 
Enpresako hizkuntza irizpideak definitzeko bidean, Euskara Batzordea 
egin da eta jasotako informazioarekin alorrez alorreko irizpideak 
finkatzen hasi da. Komunikazioaren alorrean, langile guztiei martxoko 
nominarekin batera informazio orria banatu zaie planaren inguruko 
zehaztasunekin eta ohar taulan euskararen txokoa sortu da hemendik 
aurrerako planaren eta euskararen informazio interesgarria zabaltzeko 
asmoarekin. Era berean, Enpresa Batzordeko bileran ere lehen aldiz 
euskara planaren berri eman da eta oso ondo baloratu da. Joan den 
urteko dirulaguntzen zuriketak eta eskaera berriak ere prestatu eta 
bidali dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 

 
 
 

 
 
 
 

Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzuan, Joxe 
Luixekin batera, 
Emuneko langilea den 
Leire Mujika aritu da 
lanean azken 2 urte 
hauetan.  
 
Emuneko lan 
antolaketak direla 
medio, aldaketa bat 
gertatu da eta pertsona 
honen ordez Uxune 
Alustiza hasiko da 
lanean.  
 
Beraz, OLA planaren 
inguruan edozein 
zalantza edo gauza 
komentatzeko berarekin 
jarri behar duzue 

harremanetan. 

Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzua 
 


