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Dagoeneko denek jakingo duzuen bezala, aurten Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzak (HPS) aldaketak egin ditu entitate pribatuei ematen dizkien 
diru laguntzen eskaeran. Aldaketa nagusiak zein izan diren aipatzen saiatuko 
gara hemen. 

 

- Euskararen urteko Gestio Plana jasotzeko aplikazio berria. Internet 
bidezko aplikazioa sortu dute. Bertan, enpresaren datuak, diagnostikoa, 
urteko helburuak, ekintzak, epe luzerako helburuak, Euskara Planaren 
egitura edota balorazioak idazteko aukera dago, besteak beste. Derrigor 
bete beharko da, urtero. 

 

- Ekintzak HPSren Erreferentzia Marko Estandarraren arabera sailkatu 
behar dira, lotura eginez alegia. 

 

- Ebazpena argitaratutakoan, ados gaudela edo onartzen dugula esateko 
agiria aurkeztu behar da. Bestela, ez dugula onartzen ulertuko dute eta 
diru laguntzarik ez dugu jasoko. Orain arte, ezer adierazi ezean, 
ebazpena ontzat ematen genuela jotzen zuten. Adi beraz! 

 

Zalantzarik, galderarik, esatekorik… baduzu, bidali mezu bat Oarsoaldeko 
Euskara Zerbitzura, Uxune Alustizaren helbide elektroniko honetara: 
uxune@emun.com 
 

Gogotsu saiatuko gara erantzuten! 

Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak, 2008 

 
 
Zer da LanHitz? 
Lantokietan euskararen presentzia eta erabilera indartu eta bultzatu nahi 
duen ekimena da, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzak (HPS) bultzatutakoa. 
 
Zer egin dute orain arte? 
EAEko hiru herrialdeetako zenbait enpresa bisitatu dituzte, diagnostiko 
moduko bat eginez. Oarsoaldean ere bisitatu dituzte batzuk, eta HPSk 
adierazi duenez, 17 enpresa agertu dira egitasmoarekin interesatuta. 
Interesa agertu duten horiek guztiek Euskara Plan bati helduko dioten 
ala ez, oraindik ez dakigu; zertarako prest dauden ere ez. 
Horrez gain, beste hainbat ekimen egin dituzte LanHitzen baitan: 
hiztegiak, agiri-ereduen banku publikoa, laguntza teknikoa eta 
ekonomikoa… 
 
Zer egingo dute? 
2008an eremua handituko dutela adierazi du HPSk eta enpresa gehiago 
bisitatuko dituztela, diagnostikoarekin jarraituz. Oarsoaldean 
Errenteriako enpresak bisitatuko dituzte. Informazio gehiago LanHitzen 
web gunean. 
 
2008: trantsizio urtea Oarsoaldean. 
OLA sisteman dauden enpresei Eusko Jaurlaritzak ematen dien diru 
laguntza osatuko diete udalek, balorazio baten ondotik, beti ere 
laguntza publikoaren gehienezko muga %60 izango delarik. 
 
2008an zehar LanHitzek 17 enpresa horietan zer ematen duen eta 
Errenteriako zenbat sartzen diren ere aztertuko dute udalek. Enpresek 
gai hau guztia nola ikusten duten kontuan izango dute. Horren guztiaren 
arabera finkatuko litzateke 2009ri begira eskualdeko udalen ildo berria. 
 

LanHitz eta Oarsoaldea 

   OLA planeko enpresen topaketak: PARTE HARTZAILEEN BALORAZIOA 

Topaketara etorritako guztiek, orokorrean, oso balorazio positiboa egin 
zuten. Elkar ezagutzeko aukera azpimarratu zuten gehienek, eta ideiak, 
esperientziak eta penak elkartrukatzeko aukera izan zutela. 
 
Hobetzekoen artean, luzatu egin zela azkenean. Baina enpresen 
esperientziei denbora gehiago eskaintzeko gogoa agertu zuen askok! 
 
Aurrera begira, urtero egiteko premia eta gogoa aipatu dute gehienek, 

beraz, badugu zer antolatu datorren urtean ere! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Iazko misioa eta euskararen erabilerarako eskuliburua osatu eta gero, oinarri horien zabalkundea nola egingo den zehazten aritu da Euskara 
Batzordea. Ildo batzuk markatu dira, eta Administrazio Kontseiluak onartu eta gero martxan jartzeko asmoa dute. Horrez gain, egungo egoera 
arlo edo sail bakoitzean nolakoa den ere zehatz-mehatz aztertu da, eta diagnostikoa osatuta, gelditzen diren hutsuneak betetzen hasiko dira. 
Bestalde, OLA-Topaketen inguruan oso balorazio positiboa egin da Euskara Batzordean; elkar ezagutzeko, bakoitza zertan dabilen eta zein 
egoeratan dagoen jakiteko.  

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 

hamabi-T 
 

Apirilaren 17an, Hamabit Tko langileak Trintxerpeko alkateordetzan elkartu ziren azken hiru urteetako bilakaera ezagutu, norberaren esperientziak konpartitu eta 
etorkizuneko erronken berri izateko. Izan ere, 2008rako jarritako helburuen artean langileekin zuzeneko komunikazio bideak zabaltzea dago. 2008an egoitza 
aldaketa egitea aurreikusia dagoenez, egoitza berriko paisaiari arreta berezia jarriko zaio, eguneroko bezeroekiko lanean hobekuntzak egiteko urratsekin batera. 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 

Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Euskara Batzordean OLA-Topaketen inguruan aritu dira eta oso positiboki baloratu da, bertan Euskara Batzordeko kide  gehienek 
parte hartu zuten, eta esperientzia polita izan zela azpimarratu dute, batez ere esperientzia desberdinak elkartrukatzeko eta 

konpartitzeko. Aurtengo ildo nagusien artean, hizkuntza irizpideak gauzatzen jarraitzeko bideak garatzea eta enpresan bezeroekin zein langileen artean 
euskararen erabilera areagotzeko ekintzak sustatzea daude. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK 
 

Bezero eta hornitzaileekin erabiltzen dituzten hainbat dokumentu euskaratzen ari dira: besteak beste erabiltzaileentzako 
gutunak, zentroei egiten zaizkien galdetegiak, erabiltzaileentzako galdetegia eta errehabilitazio inkestak. Bestalde web 

orrian hainbat aldaketa egiten ari dira, eta euskara presente egongo da.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Euskara Batzordean 2008ko Gestio Planari hainbat ekarpen egin zaizkio. Bestalde, beste lantegiekin batera elkarlanean kantu afaria 
antolatuko da maiatzerako. Ideia da afaldu aurretik beste enpresetako ordezkariekin biltzea eta ideiak elkartrukatzea. Aurten Wordfast 

itzulpen programari helduko zaio, eta Pertsonaleko dokumentuak euskaratzen hasiko dira. Ondoren, beste Departamenduetako dokumentuak euskaratuko dira. 
Amaitzeko, lantegian eskolak ematen jarraitzen dute, eta ikasleak gustura azaldu dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

LRK emergentziak 
 

2007ko neguan hartu zuen LRK enpresak Euskara Plana aurrera eramateko konpromisoa. Aurreikusitako faseak betetzen ari dira 
eta dagoeneko enpresaren diagnostikoa aurkeztuta dago. Aurrerako lanen artean lau urterako Euskara Planaren diseinua egingo 
da, eta behin diseinua onartu ondoren planaren inplementazioan hasiko da bete-betean.  

 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
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 TAJO 
 

2008ko Gestio Plana osatu zen Euskara batzordean. Plan hori Kontseilu Errektorean ere aurkeztuko da, eta Plan guztiaren berri maiatzeko 
Batzar Nagusian emango da. Aurtengo erronka nagusia MCCko Euskara Normalizatzeko Oinarrietan sakontzea izango da: formazio 

politikan, promozio eta kontratazio politikan, irudi, harreman eta komunikazio politikan. Hori guztia Tajora egokitu nahi da. Bestalde euskara eskolak ematen jarraitzen dute 
lantegian. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

2008ko Gestio Plana aurkeztu da Euskara Batzordean eta hainbat ekarpen egin zaizkio. Planaren nondik norakoak gehiago zehazte 
aldera beste bilera bat egin asmo dute Zuzendariarekin. Logestikc programa informatikoa euskaratzen dihardute, eta bestalde 
positiboki baloratu da Oarsoaldean egin zen OLA planeko enpresen topaketa. Azkenik, kamioi gidarientzat bidaietan jarraitu 

beharreko protokolo luzea euskaratu dute. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi 
 

AZTI tecnalia 
 

Euskara plana martxan jarri zenetik hainbat urte igaro dira eta Euskara Batzordeak Planak egin beharko lukeen bideaz hausnartzeko 
etenaldia egin du. Horretarako, erakundeko hainbat langilerekin elkartu dira. 2008-2010 epealdirako lan-ildoak hauek izango dira: 
 

1) Dokumentazio orokor guztia ele bietan egotea. 2) Langile guztiek euskara-planaren inguruko informazio zehatza eta eguneratua izatea. 3) Euskarazko 
harremanetarako bezero estrategikoak identifikaturik izatea eta harremanak euskaraz izatea. 4) Barne- eta kanpo-harremanetan euskararen idatzizko zein 
ahozko erabilera hobetzea. 5) Hizkuntzak ikasteko baldintzak hobetzea. 6) Jarrerak lantzea. 7) Administrazioarekin eta Erakundeekin dauden harremanak 
ele bietan izatea. 
Bestelako eginkizunak ere egiten jarraituko dute: euskararen erabileraren eta presentziaren neurketak, Kuxkuxean aldizkaria eta ITZA taldeetatik ekintzak, 
besteak beste. 

 

ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria 

Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 
 


