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Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz 

bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar 

diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal 

Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen 

berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea. 

Helburu 

estrategikoa 

1 - Euskara ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a - Irakaskuntza 

Neurria 1.a.01 - Hizkuntza-politikaren arloan garatutako ekimenen eraginik aldekoena 
hezkuntza-arloan antzeman da, hain zuzen ere, EAEko eta Nafarroako Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. EAEn, irakaskuntza-sistemako B 
ereduaren eta bereziki D ereduaren onarpenari esker gertatu da euskararen 
areagotzea gazteenen artean. 

Ekintza 

1.a.01/001 - Etorkinak hizkuntza aldetik integratzeko programa 

1.a.01/002 - Unibertsitate mailako ikasketak euskaraz egitera bultzatu 

1.a.01/3 - Lanbide Hezkuntzako zentroetan euskara sustatzeko laguntza ematea 

 

Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik 
eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta 
euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak 
bultzatzeko ere. 

Ekintza 

1.a.03/3 - Ikastetxeen errotulazioa era egokian jartzeko laguntza ematea 

1.a.03/8 - Irakurzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri ematea eta horiek gauzatzeko 
beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaini 

1.a.03/2 - Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak garatzen jarraitu 

1.a.03/5 - Ahozko adierazmena indartzeko ekintzak burutu 

1.a.03/7 - Ikasgelaz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeari begira, Eusko 
Jaurlaritzak horretarako duen programaren berri ematea eta horretan parte hartzeko laguntza 
eskaini 

1.a.03/9 - `Euskara Zine Aretoetara? programan parte hartzera animatu eta hori gauzatzeko 
beharrezkoak diren baliabideak eskaini ( sarrerak merkeagotzeko dirulaguntzak, esku-orriak 
prestatzea...) 

1.a.03/002 - Ikastolen jaientzako dirulaguntzak: Araba euskaraz, Nafarroa oinez, Herri urrats 

 

Neurria 1.a.06 - Eskolaz kanpoko erabilera-esparruekin (herria-auzoa-lagunartea-
aisia) zubiak egiteko euskara-batzordeak osatu. 

Ekintza 

1.a.06/2 - Euskararen erabilera bultzatuko duen Euskararen Batzordean ikastetxearen presentzia 
bermatzea 

 

Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea 



Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin 
uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa 
indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta 
gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik 
laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, 
efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, 
helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik 
bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta 
talderekin. 

Ekintza 

1.b.01/001 - Leintz Udal Euskaltegiarentzako laguntza 

1.b.01/002 - Euskaldunberriak gizarteratzeko ahalegina egin 

1.b.01/1 - Kasuan kasuko eragile eta taldeak identifikatu jarduera esparruka eta horren arabera 
ikastaroen eskaintza bideratu 

1.b.01/6 - Alfabetatze ikastaroak indartu eta jarduera esparruka identifikatutako taldeei eskaini 

1.b.01/3 - Dirulaguntzak eskaini ikastaro hartzaileei 

 

Esparrua 1.c - Familia 

Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan 
egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta 
familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. 
Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) 
nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko 
eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, 
guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta 
ekintza zehatzak proposatuz. 

Ekintza 

1.c.01/4 - Derrigorrezko ez den ikastaldian (0-3 urte) euskarazko haurtzaindegiak edo haur-
eskolak eskaini 

1.c.01/5 - Haurrak izango dituzten bikoteei behar dituzten zerbitzuak eskaini (haurra izan aurreko 
ikastaroak, dokumentazioa,...) 

1.c.01/7 - Familia osatu berria duten bikote euskaldunetan bai haurrekin eta bai elkarren artean 
ere erabilera sustatzeari begirako jarduerak 

1.c.01/12 - Haur jaioberrien gurasoentzat euskararekiko sentiberatzeko egitasmoak (bildumak: 
ipuinak, kantuak,aholkuak...) 

 

Helburu 

estrategikoa 

2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta 

zerbitzugintza 

Esparrua 2.a - Administrazioa 

Neurria 2.a.001 - Gizarte arlo desberdinei eragiten dieten ekimenak bideratu eta 
dirulaguntzak eman 

Ekintza 

2.a.001/001 - Kaleko erabileraren neurketa 2005 

2.a.001/002 - Loramendiren dirulaguntza 

 

Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, 
batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-
administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian 
jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere 
euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri. 

Ekintza 



2.a.01/001 - Bake epaitegian euskara normalizatzeko plana bideratu 

2.a.01/2 - Dirulaguntzak banatzeko deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.a.01/002 - Osasuna euskalduntzeko egitasmoen berri jakin eta bideak aztertu 

2.a.01/5 - Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko plana garatzen jarraitu 

2.a.01/8 - Udalak egiten dituen zerbitzuen kontratuetan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.a.01/9 - Udalak egiten dituen langileen kontratazio berrietan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.a.01/10 - Udalak egiten dituen zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuetan hizkuntza-
irizpideak ezarri 

2.a.01/11 - Udalak egiten dituen hornikuntza kontratuetan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.a.01/13 - Udalak egiten dituen obra kontratuetan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.a.01/14 - Udalak egiten dituen aholkularitza eta asistentzia kontratuetan hizkuntza-irizpideak 
ezarri 

2.a.01/1 - Aretxabaletako Udaleko alkate eta zinegotziak euskaldunak izan daitezela saiatu eta arlo 
hauetan guztietan inplikatu 

2.a.01/3 - Euskaraz lan egiteko langileak behar dituen baliabideak eskaini 

2.a.01/003 - Zaharren Egoitzarako Euskararen Erabilera plana diseinatu eta bideratu 

2.a.01/4 - Herritar orori barruko erabilera planaren berri emateko Komunikazio Plana osatu eta 
horren betetze mailaren jarraipena egin. 

2.a.01/7 - Euskararen erabilera arautuko duten udal ordenantzak berritu eta kaleratu eta 
jarraipenerako sistema bat antolatu 

 

Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen 
erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-
zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz 
arduratu. 

Ekintza 

2.a.04/001 - Herriko eragileekin koordinatu 

2.a.04/2 - Euskara Zerbitzuaren betebeharren arabera normalizatzailearen beharrak definitu, 
HPSrekin batera 

 

Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak 

Neurria 2.c.001 - KZ guneko jardunean eragin 

Ekintza 

2.c.001/001 - KZ gunean hizkuntza irizpideak aplikatu 

 

Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-
produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta 
informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta 
sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta 
dokumentaziorako). 

Ekintza 

2.c.06/4 - Udalak eta udalerriko elkarteek eta herritarrek interneten duten edo jartzekoa duten 
informazioa euskaraz ere egoteko laguntza teknikoa eta diruzkoa eskaini 

2.c.06/1 - `Paperik gabeko? informatizaziorako udalen ahaleginetan, zerbitzuak euskaraz 
eskuragarri jarri 

 

Neurria 2.c.07 - Euskal kulturaren ondareari buruzko informazioa digitalizatu eta 
hedatu. 

Ekintza 



2.c.07/1 - Ondare kulturala bildu, ahal den neurrian digitalizatu eta zabaldu: toponimia, kondaira, 
gertaerak, euskalkiari buruzko informazioa,... 

 

Esparrua 2.d - Enpresa-mundua 

Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-
politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak 
eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika 
horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak 
ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak 
bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta 
gauzatzea. 

Ekintza 

2.d.01/4 - Arlo bereko elkarte eta enpresak hartu, harremanetan jarri eta euskararen inguruko 
proposamen orokor bat egin 

2.d.01/6 - Sektoretako arduradunei (dendariei, tabernariei,...) euskara erabiltzearen abantailak 
ikustarazi 

2.d.01/7 - Eraginkorrak diren establezimenduak identifikatu eta mikroplangintzak egin 

2.d.01/2 - Bertako enpresekiko harremanetan euskara lehenetsi (tramite administratiboak, 
zirkularrak, gutunak,..) 

 

Esparrua 2.e - Aisia 

Neurria 2.e.001 - Aisialdian lanean diharduten taldeekin, zein aisialdirako begirale eta 
zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin , plangintza zehatza egin, 
begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan 
euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten 
uneoro. 

Ekintza 

2.e.001/001 - Udaleko aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatu, hizkuntza irizpideak beti 
kontuan hartuta 

2.e.001/002 - Begiraleei hizkuntzaren gaineko formazioa eman 

 

Neurria 2.e.002 - Elkarte gastronomikoetako funtzionamendua euskalduntzeko bideak 
jarri 

Ekintza 

2.e.002/001 - Hitzarmen orokorra landu, onartu eta garatu: elkarteek hartzen dituzten 
konpromisoak, jasoko dituzten laguntzak eta elkarlan bideak adostu 

 

Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini 
aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta 
hizkuntza elkartuz, alegia. 

Ekintza 

2.e.03/2 - Tailer-ikastaroak euskaraz antolatu 

2.e.03/3 - Hitzaldiak eta emanaldiak euskaraz antolatu 

2.e.03/7 - Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan antolatzen diren ekintza guztiak euskaraz 
egin ahal izatea bermatu 

2.e.03/5 - Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu 

 

Esparrua 2.f - Kirola 

Neurria 2.f.001 - Aretxabaletako kirol taldeen jarduna euskalduntzeko bidea jarri 



Ekintza 

2.f.001/001 - Kirol taldeen euskararen normalizaziorako barne plangintzak egiteko laguntza eskaini 

 

Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko 
hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; 
entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; 
sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa. 

Ekintza 

2.f.01/001 - Entrenatzaileen prestakuntzaz arduratu 

2.f.01/3 - Kirol taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratzea eta 
material horiek kirol-klub eta elkarteetara helaraztea 

2.f.01/4 - Kirolean ere euskararen erabilera areagotzeko sentsibilizazio ekintza zehatzak egin 

 

Neurria 2.f.02 - Udal-kiroldegietako langileak edo enpresa-zerbitzuak 
kontratatzerakoan hizkuntza-irizpideak ezarri. Udalen eta ekimen pribatuaren 
esku dagoen `Denontzako Kirola? programan euskarazko eskaintza bermatu. 
Federazioen laguntzaz euskararen erabilera areagotu jendaurreko kirol-
agerpenetan: iragarki, megafonia, errotulazio eta argitalpenetan. 

Ekintza 

2.f.02/1 - Kirol taldeei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri 

2.f.02/3 - Jendaurreko kirol-jardueretan euskararen presentzia bermatzeko hizkuntza-irizpideak 
ezarri 

 

Esparrua 2.g - Erlijioa 

Neurria 2.g.001 - Aretxabaletako erlijio eragileak hizkuntza irizpide egokien arabera 
jardutea 

Ekintza 

2.g.001/001 - Katekesia euskaraz izatea 

2.g.001/002 - Eliz ospakizunetan euskara lehenestea 

 

Helburu 

estrategikoa 

3 - Euskararen elikadura 

Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea 

Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur 
produkzioak ere landu. 

Ekintza 

3.a.03/4 - Merkatal guneetako hizkuntza-paisaian (denda, taberna,aholkularitzak, akademiak eta 
abarrekoetakoan) euskararen presentzia txukundu eta areagotu 

3.a.03/001 - Aretxabaletako ahozko hizkuntzaren kalitateaz arduratu: akatsak, aberastasuna 

3.a.03/2 - Hizkuntza ondarea gordetzeko eta zabaltzeko ekintzetarako laguntza eskaini 

3.a.03/002 - Abizenak euskal grafiaz idazteko kanpainak bideratu 

3.a.03/003 - Eguneroko jardunean euskara egoki erabiltzeko ereduak eskeini 

Esparrua 3.c - Liburugintza 

Neurria 3.c.001 - Irakurzaletasuna bultzatzea 

Ekintza 

3.c.001/001 - Udal liburutegia era egokian hornitu, ezagutzera eman eta euskal materialen 
erabilera sustatu bertan 



3.c.001/002 - Herriko ikastetxeekin batera euskal literaturaren zaletasuna bultzatzeko ekitaldiak 
antolatu 

 

Esparrua 3.f - Publizitatea 

Neurria 3.f.02 - Herri-erakundeek euskarazko publizitatearen alde jarri, publizitate-
prozesuko eragileen ondoan. Areago, euskarazko komunikabideak gizartearen 
begietarako edertzeko lana ere egin beharko lukete. 

Ekintza 

3.f.02/1 - Herritarrek edo enpresek publizitatea euskaraz egiteko laguntza teknikoa eta 
ekonomikoa eman 

 

Esparrua 3.g - Kulturgintza 

Neurria 3.g.001 - Aretxabaletan euskal kultur eskaintza oparoa izatea 

Ekintza 

3.g.001/001 - Euskarazko kultur ekintzak antolatu 

 

Neurria 3.g.01 - Kulturgintza :Haurrei eta gazteei zuzendutako kultur ekoizpenak 
lehenetsi, euskara biziberritzeko duten garrantziagatik. 

Ekintza 

3.g.01/1 - Udalaren menpeko kultur guneetan euskarazko materialak eguneratuta izatea eta 
herritarren eskueran ipintzea 

 

Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak 
egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal 
kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak. 

Ekintza 

3.g.05/5 - Herriko festetan eta kultur ekitaldi nagusietan euskararen presentzia bermatu 

3.g.05/1 - Kultur jarduerek sortarazten duten materialaren itzulpenak egiteko laguntza 
ekonomikoa eta teknikoa eskaini 

3.g.05/7 - Euskal kultur produkzioa zabaltzea eta ezagutaraztea 

 

Esparrua 3.h - Hedabideak 

Neurria 3.b.01 - Komunikabideen garrantzia gero eta handiagoa denez, euskarazko 
komunikabideak hizkuntza-normalizazioaren arlo estrategikotzat jo behar ditu 
administrazioak, baita euskarazko prentsak horretan zer paper jokatu behar 
duen erabaki ere, eta horren arabera laguntzak eskaini. 

Ekintza 

3.b.01/3 - Eskualde edo herri mailako komunikabideetan euskararen erabilera bultzatzearren, 
laguntzak emateko irizpideak finkatu eta horren arabera esleitu dirulaguntzak 

 

Neurria 3.b.03 - Euskarazko prentsak elkarlana bultzatu, baliabideei ahalik eta 
etekinik handiena atera, kalitatea hobetu eta produktu berriak eskaini behar 
ditu. 

Ekintza 

3.b.03/2 - Haur eta gazteentzako euskarazko eskaintza sustatzea 

 



 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.01  -  Hizkuntza-politikaren  arloan  garatutako  ekimenen  eraginik  
aldekoena  hezkuntza-arloan  antzeman  da,  hain  zuzen  ere,  EAEko  eta  
Nafarroako  Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzako  ikastetxeetan.  EAEn,  
irakaskuntza-sistemako  B  ereduaren  eta  bereziki  D  ereduaren  
onarpenari  esker  gertatu  da  euskararen  areagotzea  gazteenen  artean. 

Kodea 1.a.01/001 

Izena 

 Etorkinak  hizkuntza  aldetik  integratzeko  programa 

Deskripzioa 

 Haur  etorkinak  euskararen  munduan  errazago  sartzeko  programa  da.  
Eskolaz  gain  aisian  ere  laguntzeko,,ahalik  eta  azkarren  eta  errazen  
gureganatzeko 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gizarte Ongizate Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Aisialdia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Hartzaile-kopurua 
* Eskabide-kopurua  

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.01  -  Hizkuntza-politikaren  arloan  garatutako  ekimenen  eraginik  
aldekoena  hezkuntza-arloan  antzeman  da,  hain  zuzen  ere,  EAEko  eta  
Nafarroako  Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzako  ikastetxeetan.  EAEn,  
irakaskuntza-sistemako  B  ereduaren  eta  bereziki  D  ereduaren  
onarpenari  esker  gertatu  da  euskararen  areagotzea  gazteenen  artean. 

Kodea 1.a.01/002 

Izena 

 Unibertsitate  mailako  ikasketak  euskaraz  egitera  bultzatu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Lanbide Heziketako ikastetxea 
* Ikastetxea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 



Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ikasle-kopurua  

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.01  -  Hizkuntza-politikaren  arloan  garatutako  ekimenen  eraginik  
aldekoena  hezkuntza-arloan  antzeman  da,  hain  zuzen  ere,  EAEko  eta  
Nafarroako  Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzako  ikastetxeetan.  EAEn,  
irakaskuntza-sistemako  B  ereduaren  eta  bereziki  D  ereduaren  
onarpenari  esker  gertatu  da  euskararen  areagotzea  gazteenen  artean. 

Kodea 1.a.01/3 

Izena 

 Lanbide  Hezkuntzako  zentroetan  euskara  sustatzeko  laguntza  ematea 

Deskripzioa 

 Udalak  ahalegin  berezia  egin  dezake  Lanbide  Heziketaren  inguruan.  Ez  
da  oraindik  bermatu  prestakuntza  hori  euskaraz  izatea  eta  interesgarria  
da  oso,  gazteak  lan-mundura  euskaraz  sar  daitezen.  Udalak,  hortaz,  
sustapen-lana  egin  dezake  eskaera  areagotzeko,  zentro  horietan  
erabiltzen  den  materiala  euskaraz  izateko,  eta  abar. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Lanbide Heziketako ikastetxea 



Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Laguntza emateko asmoarekin egindako ekintza kopur 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/3 

Izena 

 Ikastetxeen  errotulazioa  era  egokian  jartzeko  laguntza  ematea 

Deskripzioa 

 Udalak  zuzenean  laguntza  teknikoa  edo  baliabidezkoa  eskaini  dezake,  
edo,  bestela,  Eusko  Jaurlaritzak  duen  programaren  berri  eman  dezake.  
Honen  helburua,  eskola-bizitza  hobetzeko  eta  bere  antolamendua  
errazteko  sistema  ezartzea  eta  euskara/z  ikasten  ari  diren  ikasleak  
hizkuntza  horren  ikasgelaz  kanpoko  eguneroko  presentziara  ohitu  
daitezen  laguntzea  da.  Eusko  Jaurlaritzako  Hezkuntza  Sailak  urtero  
egiten  du  kontratazio  lehiaketa,  eta  lehiaketa  irabazten  duen  enpresak  
hartzen  du,  urte  horretarako  langintza  hori. 

Udal agenteak 

Udal agente * Euskara Zerbitzua 



generikoak * Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Eusko Jaurlaritza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Egokitutako errotuluen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/8 

Izena 

 Irakurzaletasuna  bultzatzeko  dauden  ekimenen  berri  ematea  eta  horiek  
gauzatzeko  beharrezkoak  diren  baliabideak  edo  laguntza  eskaini 

Deskripzioa 

 Helburu  horrekin,  Eusko  Jaurlaritzak  badu  hainbat  programa;  besteak  



beste,  Idazleen  Elkartearen  eskutik  gauzatzen  den  `Idazleak  
Ikastetxeetan?  izeneko  ekimena  edo  `Xagux@rrak,  Donatoren  tertulia?  
izeneko  kanpaina.  Hauen  helburu  zehatzak  honako  hauek  dira:  
Ikastetxeetan  literatur  zaletasuna  sustatzea,  idazleen  eta  ikasleen  aurrez  
aurreko  harremanak  bideratzea,  euskal  idazleen  obren  zabalkundea,  
ikasleen  literatur  gaitasuna  sendotzea  teoria  praktikarekin  lotuz  eta,  
azkenik,  idazteari  gaur  eguneko  mundu  gero  eta  teknologikoagoan  leku  
propioa  aurkitzea. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Eusko Jaurlaritza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ekintza kopurua eta partehartzaileen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 



Kodea 1.a.03/2 

Izena 

 Ikastetxeetan  euskararen  normalkuntza  planak    garatzen  jarraitu 

Deskripzioa 

 Udalak,  Hizkuntza  Normalkuntzako  Programak  abian  ez  dauden  
ikastetxeetan,  horien  berri  eman  eta  martxan  jartzeko  laguntza  
teknikoa  eta  baliabideak  eskaini  dezake:  aholkularitza,  itzulpen  
zerbitzuak,  azpiegiturazkoak…  eta  abian  direnetan,  Planak  garatzeko  
laguntza  eskaini.  Hortaz,  ikastetxeetan  Hizkuntza  Normalkuntza  
Proiektuak  egin  eta  gauzatzea  da  helburua.  Proiektu  horrek,  lan  
akademiko  eta  didaktikoaz  gain,  honako  hauek  hartuko  ditu  kontuan:  -  
Ikastetxeko  eta  hezkuntza  elkarteko  helduen  bizitzako  ahozko  eta  
idatzizko  harremanak  -  Ikastetxearen  kanpo  proiekzioa,  inguru  fisikoan  
eta  jarduerazkoan  (harremanak  dituen  erakunde,  entitate,  enpresa  eta  
elkarteekin)  eragile  izateko  ahalmena  optimizatzea.  -  Ikasleen  arteko  
euskararen  erabilera  eta  erabilera  egokia  bultzatzeko  programak 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Eusko Jaurlaritza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Planak burutu duten ikastetxeen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/5 

Izena 

 Ahozko  adierazmena  indartzeko  ekintzak  burutu 

Deskripzioa 

 Udalak  informazioa  emateaz  gain,  bestelako  laguntza  eskaini  dezake,  
adibidez,  ekintzak  burutzeko  tokia  eta  baliabideak  (aretoak,  soinu  
ekipamenduak...  ).  Ahozko  adierazmena  indartzeko  eta  lantzeko  
ekimenetarako  Hezkuntza  Sailak  ikastetxeei  dirulaguntza  ematen  die  
urtero.  Laguntza  deialdi  horrek  Haur,  Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzan  
ahozko  adierazmena  indartzeko  saioak  hartuko  ditu  kontuan;  Eskola-
Antzerkigintza,  Eskola  Bertso-lanketa,  Eskola-Kantagintza  eta  Eskola-
Irratigintza.  Euskara  hutsean  edo  nagusiki  euskaraz  prestaturiko  ahozko  
adierazpenaren  lanketara  mugatzen  da  laguntza  deialdi  hau. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Hezkuntza Saila 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak Arizmendin  eta  Kurtzeberri  eskolan 

Adierazleak 



 * Ahozko adierazmena indartzeko antolatutako ekimene 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/7 

Izena 

 Ikasgelaz  kanpoko  ekintzetan  euskararen  erabilera  areagotzeari  begira,  
Eusko  Jaurlaritzak  horretarako  duen  programaren  berri  ematea  eta  
horretan  parte  hartzeko  laguntza  eskaini 

Deskripzioa 

 Udalak  Ikasgelaz  Kanpoko  Ekintzak  izeneko  Eusko  Jaurlaritzak  
kaleratzen  duen  dirulaguntzaren  berri  emango  die  ikastetxeei.  Klase  
emankizun  formaletatik  eta  ekintza  arautuetatik  kanpoko  uneetan  
ikasleek  euskara  erabiltzeko  ekimenak  laguntzeko  deialdia  du  Hezkuntza  
Sailak.  Deialdi  horretan  esparru  hauek  diruz  laguntzen  dira:  jolastokiak  
eta  jantokia;  eskolako  atari  ingurua,  sarrera-irteera  orduetan;  
ikastetxeko  pasabide  eta  eskailerak;  etxetik  eskolarako  autobus  ibiliak;  
euskararen  erabilera  bultzatzea  helburu  duten  bestelako  ekimenak. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 
* Kultura Saila 
* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente * Ikastetxea 



generiko batzuk * Eusko Jaurlaritza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Egiten diren eskabideen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/9 

Izena 

 `Euskara  Zine  Aretoetara?  programan  parte  hartzera  animatu  eta  hori  
gauzatzeko  beharrezkoak  diren  baliabideak  eskaini  (  sarrerak  
merkeagotzeko  dirulaguntzak,  esku-orriak  prestatzea...) 

Deskripzioa 

 Programa  honen  bidez,  ikastetxeei  euskarazko  filmen  inguruko  lanketa  
egiteko  aukera  ematen  zaie.  Honekin  lortu  nahi  diren  helburuak  honako  
hauek  dira:  euskal  ikasleen  zine  zaletasuna  sustatzea;  zinea  ikasleen  
giza  eta  gizarte  balioak  bultzatzeko  tresna  bihurtzea;  ikasleak  
euskarazko  zinearen  ikusle  izaten  ohitzea;  euskara  zine  munduan  
normaltzeko  oinarriak  jartzen  laguntzea  eta  euskarazko  film  eskaintza  
egon  dadin,  film  multzo  konplitu  baten  oinarriak  jartzea. 

Udal agenteak 



Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Eusko Jaurlaritza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emanaldi eta ikusle-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.03  -  Egitarau  zehatzak  eratu  eskolaz  eskola,  irakaskuntzarako  ez  
ezik  eskolako  ekintza  guztietako  harreman-hizkuntza  ere  izateko,  bai  
eta  euskararekiko  atxikimendua  eta  euskaraz  bizitzen  lagunduko  duten  
ohiturak  bultzatzeko  ere. 

Kodea 1.a.03/002 

Izena 

 Ikastolen  jaientzako  dirulaguntzak:  Araba  euskaraz,  Nafarroa  oinez,  
Herri  urrats 

Deskripzioa 



 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Ertaina 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Diru kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.a  -  Irakaskuntza 

Neurria 1.a.06  -  Eskolaz  kanpoko  erabilera-esparruekin  (herria-auzoa-lagunartea-
aisia)  zubiak  egiteko  euskara-batzordeak  osatu. 

Kodea 1.a.06/2 

Izena 

 Euskararen  erabilera  bultzatuko  duen  Euskararen  Batzordean  
ikastetxearen  presentzia  bermatzea 



Deskripzioa 

 Ikastetxeek  duten  erabateko  eragina  kontuan  izanik,  lan  berezia  egin  
eta  beroien  presentzia  bermatu.  Hau  lortzeko,  bide  bat  izan  daiteke  
hitzarmenaren  dinamika  ezartzea,  ikastetxearen  borondatea  eta  
inplikazio  maila  jasota  gera  dadin.  Honen  bidez,  lortu  beharko  litzateke  
udalerri  mailan  antolatutako  ekimenetan  ikastetxeetako  ikasleek  parte  
hartzea  edo,  gutxienez,  informazioa  izatea. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Euskara Batzordean parte hartzen duten ikastetxee 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.b  -  Euskalduntze-alfabetatzea 

Neurria 1.b.01  -  Euskalduntze-alfabetatzeko  ekintzabideak  erabileraren  
ingurukoekin  uztartu,  eta  arreta  berezia  jarri  euskararen  bizitasun  
etnolinguistikoa  indartzeko  ezinbestekoak  diren  gune  geografikoetan,  
giza  taldeetan  eta  gizarte-eremuetan,  horiei  lehentasun  osoa  eskainiz,  
ahalik  eta  eperik  laburrenean,  hizketarako  gai  diren  euskaldunak  



lortzeko.  Horretara  heltzeko,  efektu  biderkatzailea  izan  dezaketen  giza  
taldeak  identifikatu  behar  dira,  helburu  zehatzei  erantzuteko  ikastaroak  
antolatu  eta  hasierako  mailatik  bukaerarainoko  ikasketa-prozesu  osoa  
hitzartu  gizarteko  hainbat  eragile  eta  talderekin. 

Kodea 1.b.01/001 

Izena 

 Leintz  Udal  Euskaltegiarentzako  laguntza 

Deskripzioa 

 Urteko  aportazioa,  ohiko  jardunerako  eta  inbertsioetarako 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Ogasun Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

* Euskara batzordeburua 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskaltegia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Bat ere ez 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 



Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.b  -  Euskalduntze-alfabetatzea 

Neurria 1.b.01  -  Euskalduntze-alfabetatzeko  ekintzabideak  erabileraren  
ingurukoekin  uztartu,  eta  arreta  berezia  jarri  euskararen  bizitasun  
etnolinguistikoa  indartzeko  ezinbestekoak  diren  gune  geografikoetan,  
giza  taldeetan  eta  gizarte-eremuetan,  horiei  lehentasun  osoa  eskainiz,  
ahalik  eta  eperik  laburrenean,  hizketarako  gai  diren  euskaldunak  
lortzeko.  Horretara  heltzeko,  efektu  biderkatzailea  izan  dezaketen  giza  
taldeak  identifikatu  behar  dira,  helburu  zehatzei  erantzuteko  ikastaroak  
antolatu  eta  hasierako  mailatik  bukaerarainoko  ikasketa-prozesu  osoa  
hitzartu  gizarteko  hainbat  eragile  eta  talderekin. 

Kodea 1.b.01/002 

Izena 

 Euskaldunberriak  gizarteratzeko  ahalegina  egin 

Deskripzioa 

 hiru  helburu  nagusirekin:  euskaldunberri  izaera  baloratzea,  
integraziorako  bidea  jartzea,  hizkuntza  ohitura  aldatzeko  bidea  jartzea 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Udal Euskaltegia 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hartzaile-kopurua 

 

 

 



Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.b  -  Euskalduntze-alfabetatzea 

Neurria 1.b.01  -  Euskalduntze-alfabetatzeko  ekintzabideak  erabileraren  
ingurukoekin  uztartu,  eta  arreta  berezia  jarri  euskararen  bizitasun  
etnolinguistikoa  indartzeko  ezinbestekoak  diren  gune  geografikoetan,  
giza  taldeetan  eta  gizarte-eremuetan,  horiei  lehentasun  osoa  eskainiz,  
ahalik  eta  eperik  laburrenean,  hizketarako  gai  diren  euskaldunak  
lortzeko.  Horretara  heltzeko,  efektu  biderkatzailea  izan  dezaketen  giza  
taldeak  identifikatu  behar  dira,  helburu  zehatzei  erantzuteko  ikastaroak  
antolatu  eta  hasierako  mailatik  bukaerarainoko  ikasketa-prozesu  osoa  
hitzartu  gizarteko  hainbat  eragile  eta  talderekin. 

Kodea 1.b.01/1 

Izena 

 Kasuan  kasuko  eragile  eta  taldeak  identifikatu  jarduera  esparruka    eta  
horren  arabera  ikastaroen  eskaintza  bideratu 

Deskripzioa 

 Udalerri  bakoitzean  euskalduntze-alfabetatze  ahaleginean  parte  
hartzearen  alde  dauden  taldeak  identifikatu  behar  dira.  Talde  horiek  
berebiziko  garrantzia  eta  eragina  dute  gizartean;  horregatik,  horien  
inplikazioa  lortzea  funtsezko  gauza  da  eta  horretarako  euskara  
ikastearen  garrantziaz  ohartarazi  beharko  dira.  Gainera,  era  horretara,  
errazago  antola  daitezke  lanbidez,  ordutegiz  eta  edukiz  homogeneoak  
diren  taldeak.  Talde  bakoitzari  modulu  bereziak  eskaini  beharko  zaizkio  
bere  beharren  arabera  HABErekin  elkarlanean.    Dena  den,  eskaintzari  
dagokionean,  eredu  honetan,  zortzi  udaletatik  bik  bakarrik  dute  udal  
euskaltegia  eta  beraz,  egitura  hau  ez  duten  udalek,  ahal  den  neurrian  
herriko  beste  euskaltegiekin  hitzartu  beharko  dute  eskaintza,  baldintzak,  
talde  berezitu  hauentzat  erreserbak  egitea,  eta  abar. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskaltegia 
* HABE 



Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Antolatutako ikastaroen eta taldeen kopurua; ikasl 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.b  -  Euskalduntze-alfabetatzea 

Neurria 1.b.01  -  Euskalduntze-alfabetatzeko  ekintzabideak  erabileraren  
ingurukoekin  uztartu,  eta  arreta  berezia  jarri  euskararen  bizitasun  
etnolinguistikoa  indartzeko  ezinbestekoak  diren  gune  geografikoetan,  
giza  taldeetan  eta  gizarte-eremuetan,  horiei  lehentasun  osoa  eskainiz,  
ahalik  eta  eperik  laburrenean,  hizketarako  gai  diren  euskaldunak  
lortzeko.  Horretara  heltzeko,  efektu  biderkatzailea  izan  dezaketen  giza  
taldeak  identifikatu  behar  dira,  helburu  zehatzei  erantzuteko  ikastaroak  
antolatu  eta  hasierako  mailatik  bukaerarainoko  ikasketa-prozesu  osoa  
hitzartu  gizarteko  hainbat  eragile  eta  talderekin. 

Kodea 1.b.01/6 

Izena 

 Alfabetatze  ikastaroak  indartu  eta  jarduera  esparruka  identifikatutako  
taldeei  eskaini 

Deskripzioa 

 Udalak  eskueran  dituen  datuekin  sektoreen  egoeraren  berri  eman  
diezaioke  euskaltegiari  (ostalaritzaren  ingurukoak,  merkataritzakoak,  
industriakoak,  kazetariak,  epaileak,  osagileak,  kirol  entrenatzaileak,  
begiraleak,  katekistak,  etab...)  eta  horien  artean  alfabetatu  gabeko  
euskalduneei  zuzendutako  eskaintza  bideratu,  HABErekin  elkarlanean. 

Udal agenteak 



Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskaltegia 
* HABE 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.b  -  Euskalduntze-alfabetatzea 

Neurria 1.b.01  -  Euskalduntze-alfabetatzeko  ekintzabideak  erabileraren  
ingurukoekin  uztartu,  eta  arreta  berezia  jarri  euskararen  bizitasun  
etnolinguistikoa  indartzeko  ezinbestekoak  diren  gune  geografikoetan,  
giza  taldeetan  eta  gizarte-eremuetan,  horiei  lehentasun  osoa  eskainiz,  
ahalik  eta  eperik  laburrenean,  hizketarako  gai  diren  euskaldunak  
lortzeko.  Horretara  heltzeko,  efektu  biderkatzailea  izan  dezaketen  giza  
taldeak  identifikatu  behar  dira,  helburu  zehatzei  erantzuteko  ikastaroak  
antolatu  eta  hasierako  mailatik  bukaerarainoko  ikasketa-prozesu  osoa  
hitzartu  gizarteko  hainbat  eragile  eta  talderekin. 

Kodea 1.b.01/3 

Izena 

   Dirulaguntzak  eskaini  ikastaro  hartzaileei 



Deskripzioa 

 Sarri  gertatu  ohi  da,  edozein  ikasketa  mota  hasten  dutenen  artean,  ez  
euskararen  kasuan  soilik,  prozesu  hori  amaitu  aurretik  hasierako  
asmoak  bertan  behera  uztea.  Hori  gerta  ez  dadin,  udalak  
herritarrentzako  laguntzak  eman  ditzake,  besteak  beste,  irizpide  hauek  
kontuan:  beka  sistema  progresiboa,  batik  bat,  matrikula  ordaintzeko  
arazoak  dituztenentzat;  saritu  egin  behar  da  ikaskuntza  prozesua  
jarraian  eramatea,  etenik  gabe;  bertaratzea  %80tik  gorakoa  izatea  eta  
maila  gainditzea. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskaltegia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Ertaina 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emandako diru kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.c  -  Familia 

Neurria 1.c.01  -  Euskararen  familia  bidezko  jarraipenari  ekiteko,  bi  gune  
nagusitan  egin  behar  da  indar:  gazteengan,  bikote-hizkuntza  finkatzeari  
begira,  eta  familia  osatu  berriengan,  haurraren  lehen  hizkuntza  



ziurtatzeari  begira.  Horretarako,  jarraipenean  zuzeneko  eragina  
(gurasoak,  gurasogaiak,  haurrak)  nahiz  zeharkakoa  (haurtzaindegiak,  
zaindariak,  ...)  dutenak  sentiberatzeko  eta  eskolaratzeko  ekintzak  behar  
dira;  halaber,  euskaraz  egiteko  zerbitzuak,  guneak  eta  aukerak  eskaini  
behar  zaizkie,  xede-talde  bakoitzari  mezu  eta  ekintza  zehatzak  
proposatuz. 

Kodea 1.c.01/4 

Izena 

 Derrigorrezko  ez  den  ikastaldian  (0-3  urte)  euskarazko  haurtzaindegiak  
edo  haur-eskolak  eskaini 

Deskripzioa 

 Udalaren  eskumenen  artean  haurtzaindegia  dago.  Zerbitzu  horrek  berez  
duen  garrantziaz  gain,  kontuan  hartu  behar  da  adin  horretako  
haurrekin  euskara  erabiltzeak  izan  dezakeen  garrantzia    eta  eragina.  
Are  gehiago,  aintzat  izanik  herriko  haur  askorentzat  haurtzaindegian  
gauzatuko  dela  euskararekinizango  duten    lehenengo  harremana,  eta  
askotan  bakarra.  Udalak,  beraz,  zerbitzu  hau  eskaini  beharko  du  gerora  
jarraipena  ematea  erabakiko  duten  gurasoak  asko  izan  baitaitezke. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Matrikulatutako haur kopurua 

 

 

 



Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.c  -  Familia 

Neurria 1.c.01  -  Euskararen  familia  bidezko  jarraipenari  ekiteko,  bi  gune  
nagusitan  egin  behar  da  indar:  gazteengan,  bikote-hizkuntza  finkatzeari  
begira,  eta  familia  osatu  berriengan,  haurraren  lehen  hizkuntza  
ziurtatzeari  begira.  Horretarako,  jarraipenean  zuzeneko  eragina  
(gurasoak,  gurasogaiak,  haurrak)  nahiz  zeharkakoa  (haurtzaindegiak,  
zaindariak,  ...)  dutenak  sentiberatzeko  eta  eskolaratzeko  ekintzak  behar  
dira;  halaber,  euskaraz  egiteko  zerbitzuak,  guneak  eta  aukerak  eskaini  
behar  zaizkie,  xede-talde  bakoitzari  mezu  eta  ekintza  zehatzak  
proposatuz. 

Kodea 1.c.01/5 

Izena 

 Haurrak  izango  dituzten  bikoteei  behar  dituzten  zerbitzuak  eskaini  
(haurra  izan  aurreko  ikastaroak,  dokumentazioa,...) 

Deskripzioa 

 Gurasogai  diren  bikoteentzat  hainbat  zerbitzu  berezi  jarri  beharko  
lirateke  martxan.  Besteren  artean,  euskara  txikitatik  ikasteak  dituen  
abantailak  azpimarratu  beharko  lirateke,  eta  hori  lortzeko  eskura  
dauden  zerbitzuak  ezagutarazi:  haurtzaindegiak,  materiala,  irakaskuntza  
ereduak,… 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 



Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Eskura ipinitako zerbitzueta informazio kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.c  -  Familia 

Neurria 1.c.01  -  Euskararen  familia  bidezko  jarraipenari  ekiteko,  bi  gune  
nagusitan  egin  behar  da  indar:  gazteengan,  bikote-hizkuntza  finkatzeari  
begira,  eta  familia  osatu  berriengan,  haurraren  lehen  hizkuntza  
ziurtatzeari  begira.  Horretarako,  jarraipenean  zuzeneko  eragina  
(gurasoak,  gurasogaiak,  haurrak)  nahiz  zeharkakoa  (haurtzaindegiak,  
zaindariak,  ...)  dutenak  sentiberatzeko  eta  eskolaratzeko  ekintzak  behar  
dira;  halaber,  euskaraz  egiteko  zerbitzuak,  guneak  eta  aukerak  eskaini  
behar  zaizkie,  xede-talde  bakoitzari  mezu  eta  ekintza  zehatzak  
proposatuz. 

Kodea 1.c.01/7 

Izena 

 Familia  osatu  berria  duten  bikote  euskaldunetan  bai  haurrekin  eta  bai  
elkarren  artean  ere  erabilera  sustatzeari  begirako  jarduerak 

Deskripzioa 

 Talde  hauek  lehentasunezko  helburua  izan  behar  dute,  horien  bidez  
lortu  behar  baita  euskaldunen  kopuruak  atzera  ez  egitea,  ondorengo  
aurrerapausoen  aitzindari  baitira.  Beraz,  talde  hauetan  sentiberatze  
jarduerak  egin  beharko  dira  euskararen  ondorengoetaratzea  bermatzeko.  
Familia  osatu  berria  duten  bikote  euskaldunei  begira  erabilera  
areagotzeko  ekintzak  antolatu  ditzake  udalak  euskaltegiarekin  batera:  
ipuin-kontalariak,  euskarazko  jolasei  buruzko  ikastaroak,  erakusketak,  
tailerrak,  merkatuan  haurrentzako  dauden  euskarazko  produktuen  berri  
ematea,  irteerak,  argitalpenak  (kantu  bildumak,  ipuin  bildumak,  
marrazki  bizidunetako  bideoak…).  Euskaldunen  ehunekoa  altua  izanik,  
garrantzitsua  izango  da  alor  hau  bereziki  sustatzea,  familia  bidezko  
jarraipena  izango  baita  etorkizunean  herri  hauetan  euskara  
mantentzearen  oinarrietako  bat. 



Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Abian jartzen diren jardueren kopurua eta parte ha 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

1  -  Euskara  ondorengoetaratzea 

Esparrua 1.c  -  Familia 

Neurria 1.c.01  -  Euskararen  familia  bidezko  jarraipenari  ekiteko,  bi  gune  
nagusitan  egin  behar  da  indar:  gazteengan,  bikote-hizkuntza  finkatzeari  
begira,  eta  familia  osatu  berriengan,  haurraren  lehen  hizkuntza  
ziurtatzeari  begira.  Horretarako,  jarraipenean  zuzeneko  eragina  
(gurasoak,  gurasogaiak,  haurrak)  nahiz  zeharkakoa  (haurtzaindegiak,  
zaindariak,  ...)  dutenak  sentiberatzeko  eta  eskolaratzeko  ekintzak  behar  
dira;  halaber,  euskaraz  egiteko  zerbitzuak,  guneak  eta  aukerak  eskaini  
behar  zaizkie,  xede-talde  bakoitzari  mezu  eta  ekintza  zehatzak  
proposatuz. 

Kodea 1.c.01/12 

Izena 



 Haur  jaioberrien  gurasoentzat  euskararekiko  sentiberatzeko  egitasmoak  
(bildumak:  ipuinak,  kantuak,aholkuak...) 

Deskripzioa 

 Euskararen  jarraipena  familia  sortzen  den  unetik  bermatzen  lagunduko  
dituzten  baliabideak  eskaintzea  beharrezkoa  da.  Horrela  gurasoek  
haurrarekin  duten  lehenengo  komunikazio  jarduerak  euskaraz  izateko  
laguntza  eskaini  behar  da. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Burutzen diren egitasmoen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.001  -  Gizarte  arlo  desberdinei  eragiten  dieten  ekimenak  bideratu  
eta  dirulaguntzak  eman 



Kodea 2.a.001/001 

Izena 

 Kaleko  erabileraren  neurketa  2005 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.001  -  Gizarte  arlo  desberdinei  eragiten  dieten  ekimenak  bideratu  



eta  dirulaguntzak  eman 

Kodea 2.a.001/002 

Izena 

 Loramendiren  dirulaguntza 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Diruz lagundutako egitasmoak 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 



Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/001 

Izena 

 Bake  epaitegian  euskara  normalizatzeko  plana  bideratu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Alkatetza 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  



osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/2 

Izena 

 Dirulaguntzak  banatzeko  deialdietan  hizkuntza-irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Udalerrietako  hainbat  erakunde  eta  eragilek  udalaren  dirulaguntzak  
jasotzen  dituzte  beren  zereginak  egiteko.  Komenigarria  litzateke  
dirulaguntza  hauek  emateko  ere  hizkuntza  irizpideak  ezartzea.  Era  
berean,  gauza  ona  litzateke  udaleko  zerbitzu  guztiek  ere  irizpide  hauek  
kontuan  izatea  eta  beti  ere  irizpide  finkoak  izatea.  Hizkuntza-irizpide  
gisa,  dirulaguntza  deialdi  guztietan  diruz  lagundutako  programa  edo  
jardueraren  ondorioz  sortutako  materialetan,  egitarauetan,  karteletan,  
testuetan,  komunikazioetan  eta  agirietan  euskara  ere  erabili  beharra  
ezar  daiteke.    Hizkuntza  merezimendu  gisa  baloratzeko,  dirulaguntza  
esleitzeko  balorazio-irizpideen  artean  euskararen  erabilerarena  egon  
behar  du,  irizpide  horren  kuantifikazioa  portzentajeetan  jarrita,  
gainerako  balorazio  irizpideen  modu  berean.  Bestalde,  ezarritako  
irizpideen  jarraipena  egiteko  bideak  abian  jartzea  ere  komeni  da. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Sail guztiak 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 



Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak ezarritako deialdien kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/002 

Izena 

 Osasuna  euskalduntzeko  egitasmoen  berri  jakin  eta  bideak  aztertu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 



Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/5 

Izena 

 Udalean  Euskararen  Erabilera  Normalizatzeko  plana  garatzen  jarraitu 

Deskripzioa 

 Legez,  86/1997  Dekretuak  dioenez,  Euskararen  Erabilera  Normalizatzeko  
Plana  onartu  beharra  dago.  Ekintza  honen  helburua  euskararen  
ezaguera  zein  zerbitzutan  eta  zein  mailatan  behar  den  jakinaraztea  da.  
Jaurlaritzaren  Kontseiluaren  akordioak  definitzen  du  prozesu  honen  
helburua  eta  eman  beharreko  pausoak.  Indizea  %45etik  %70era  
bitartekoa  den  kasuetan,  akordioan  finkatzen  den  modura,    
administratuari  zerbitzua  euskaraz  eskaini  beharko  zaio  bai  ahoz,  bai  
idatziz  eta,  horretarako,  jendarreko  administrazio  atal  elebidunak  
ezarriaz.  Era  berean,  administrazio  atal  elebidunak  ezarriko  dira  izaera  
orokorreko    ataletan  erakundeak  euskararen  erabilera  normalizatzeko  
duen  planean  ezarritakoaren  arabera.  C1  ereduko  bi  udalerrik  %70-
%100  arteko  indizea  izanik,  aurrekoaz  gain,  pixkanaka,  euskarazko  
administrazio  atalak  jarriko  dira  normalizazio  planean  ezarritakoaren  
arabera. 



Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Alkatetza 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Planean adostutakoaren betetze-maila 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/8 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  zerbitzuen  kontratuetan  hizkuntza-irizpideak  ezarri 



Deskripzioa 

 Zerbitzua  kudeatzen  duenak  erabiltzaileak  hautatutako  hizkuntza  ofiziala  
erabili  ahal  izatea  bermatuko  du.  Horrela,  Administrazioa  Klausula  
Partikularren  pleguetan,  baldintza  hauek  txerta  daitezke:  1.-  
Kontratistak  herritarren  hizkuntza-eskubideak  betez  egin  beharko  du  
kontratuaren  xede  den  zerbitzua.  2.-  Kontratistak  euskaraz  eta  
gaztelaniaz  egin  beharko  ditu  inprimakiak,  abisuak  eta  publikoarentzako  
jakinarazpenak.  3.-  Betebehar  horiek  bete  ezean  edo  baldintza  
teknikoen  pleguan  eskatutako  hizkuntza-gaikuntzadun  langileak  jarri  
ezean  dagokion  zerbitzua  betetzeko    kalte-ordainak  ordaindu  beharra  
ekarriko  du  eta,  hala  badagokio,  kontratua  deuseztatzea.  Zerbitzuen  
kontratuen  baldintza  teknikoen  pleguetan,    hizkuntz  irizpide  hauek  
txerta  daitezke:  a)  mantenimendu  eta  garbiketarako  kontratuetan,  
oharrak  seinalizazioak  eta  errotulazioa  euskaraz  eta  gaztelaniaz  egiteko  
konpromisoa;  b)  aseguru-zerbitzuen  eta  banku-zerbitzuen  
kontratazioetan,  euskararen  erabilera  merezimendu  izango  da  
eskainitako  zerbitzuetan;  c)  informatika  programen  kontratuetan,  
euskaraz  eta  gaztelaniaz  egongo  direla  jasoko  da. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak ezarri diren kontratuen kopur 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  



maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/9 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  langileen  kontratazio  berrietan  hizkuntza-irizpideak  
ezarri 

Deskripzioa 

 Langileak  kontratatzerakoan,  lanpostuak  ezarrita  duen  hizkuntza  
eskakizuna  betetzen  dela  bermatu  behar  da;  kontratuaren  xedea  
betetzeak  erabiltzaileekin  edo  publikoarekin  orokorrean  zuzeneko  
harremana  izatea  badakar,  administrazioak  bermatu  beharko  du  
zerbitzuaren  erabiltzaileak    hautatutako  hizkuntza  ofizialean  aritu  ahal  
izatea.  Horrela,  kontratatzen  den  langilea  udaleko  lanpostu  zerrendan  
ez  dagoen  lanpostu  baterako  edo  zerbitzu  berezia  eskainrtzeko    baldin  
bada  (aldi  baterako  kontratatua,  adibidez),    gainontzeko  zerbitzuekin  
egiten  den  bezala,  hizkuntza  irizpideak  zehaztu  behar  dira. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/10 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  zerbitzu  publikoen  kudeaketarako  kontratuetan  
hizkuntza-irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Zerbitzua  kudeatzen  duen  enpresak  erabiltzaileak  hautatutako  hizkuntza  
ofiziala  erabili  ahal  izatea  bermatuko  du.  Horretarako,  Administrazioa  
Klausula  Partikularren  pleguetan,  honako  baldintza  hauek  txerta  
daitezke:  1.-  Kontratistak  herritarren  hizkuntza-eskubideak  betez  egin  
beharko  du  kontratuaren  xede  den  zerbitzua.  2.-  Kontratistak  euskaraz  
eta  gaztelaniaz  egin  beharko  ditu  inprimakiak,  abisuak  eta  
publikoarentzako  jakinarazpen  guztiak.  3.-  Betebehar  horiek  bete  ezean  
edo  baldintza  teknikoen  pleguan  eskatutako  hizkuntza-gaikuntzadun  
langileak  jarri  ezean  dagokion  zerbitzua  betetzeko    kalte-ordainak  
ordaindu  beharra  ekarriko  du  eta,  hala  badagokio,  kontratua  
deuseztatzea.      Bestetik,  zerbitzu  publikoen  kudeaketarako  kontratuen  
baldintza  teknikoen  pleguetan,  honako  hizkuntz  irizpideok  txerta  
daitezke:  a)  esleipena  jaso  duenak  zerbitzua  euskaraz  nahiz  gaztelaniaz  
eskaintzeko  konpromisoa  hartuko  du;  b)  Horrek  ekarriko  du  
errotulazioa,  oharrak,  seinalizazioak  eta  gainerako  ekintzak  euskaraz  eta  
gaztelaniaz  egin  beharra. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente - 



espezifikoak 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/11 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  hornikuntza  kontratuetan  hizkuntza-irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Zerbitzua  kudeatzen  duen  enpresak  erabiltzaileak  hautatutako  hizkuntza  
ofiziala  erabili  ahal  izatea  bermatu  beharko  du.  Horrela,    Klausula  
Partikularren  pleguetan,  baldintza  hauek  txerta  daitezke:  1.  Kontratistak  



herritarren  hizkuntza-eskubideak  betez  egin  beharko  du  kontratuaren  
xede  den  zerbitzua.  2.  Kontratistak  euskaraz  eta  gaztelaniaz  egin  
beharko  ditu  inprimakiak,  abisuak  eta  publikoarentzako  jakinarazpen  
guztiak.  3.  Betebeharrak  bete  ezean  edo  baldintza  teknikoen  pleguan  
eskatutako  hizkuntza-gaikuntzadun  langileak  jarri  ezean  dagokion  
zerbitzua  betetzeko    kalte-ordainak  ordaindu  beharra  ekarriko  du  eta,  
hala  badagokio,  kontratua  deuseztatzea.  Bestetik,  hornikuntza  
kontratuen  baldintza  teknikoen  pleguetan,  hizkuntz  irizpide  hauek  txerta  
daitezke:  a)  Kontratazioaren  objektua  den  materialak  edo  tresneriak  
duen  testua,  errotuluak  edo  argibideak,  euskaraz  eta  gaztelaniaz  
egongo  dira;  b)  Ordenadoreen,  inprimagailuen  edo  fotokopiagailuen  
hornikuntza  izanez  gero,  prestatuta  egon  beharko  dute  euskaraz  eta  
gaztelaniaz  lan  egiteko  edo  ohar  eta  argibideak  bi  hizkuntzotan  
emateko. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 



Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/13 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  obra  kontratuetan  hizkuntza-irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Zerbitzua  kudeatzen  duenak  erabiltzaileak  hautatutako  hizkuntza  ofiziala  
erabili  ahal  izatea  bermatuko  du.  Horrela,  Klausula  Partikularren  
pleguetan,  baldintza  hauek  txerta  daitezke:  1.-  Kontratistak  herritarren  
hizkuntza-eskubideak  errespetatu  beharko  ditu.  2.-  Kontratistak  euskaraz  
eta  gaztelaniaz  egin  beharko  ditu  inprimakiak,  abisuak  eta  
publikoarentzako  jakinarazpenak.  3.-  Betebehar  horiek  bete  ezean  edo  
baldintza  teknikoen  pleguan  eskatutako  hizkuntza-gaikuntzadun  langileak  
jarri  ezean  dagokion  zerbitzua  betetzeko    kalte-ordainak  ordaindu  
beharra  ekarriko  du  eta,  hala  badagokio,  kontratua  deuseztatzea.  
Bestetik,  lan  kontratuen  baldintza  teknikoen  pleguetan,  honako  hizkuntz  
irizpideok  txerta  daitezke:  a)  esleipenak  jaso  duenak  eraikinaren  edo  
instalakuntzaren  barruan  zein  kanpoan  oharrak,  seinalizazioak  eta  
errotulazioa  euskaraz  eta  gaztelaniaz  egiteko  konpromisoa  hartuko  du,  
hizkuntza-gaien  gainean  eskumena  duten  erakundeen  irizpideei  jarraituz;  
b)  jendaurreko  errotulazioa  euskaraz  nahiz  gaztelaniaz  egin  beharko  du. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 
* Hirigintza Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 



Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/14 

Izena 

 Udalak  egiten  dituen  aholkularitza  eta  asistentzia  kontratuetan  hizkuntza-
irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Zerbitzua  kudeatzen  duenak  erabiltzaileak  hautatutako  hizkuntza  erabili  
ahal  izatea  bermatuko  du.  Horrela,  Klausula  Partikularren  pleguetan  
ezartzen  diren  baldintzez  gain,      aholkularitza  eta  asistentzia  
kontratuen  baldintza  teknikoen  pleguetan,  honako  hizkuntz  irizpideok  
txerta  daitezke:  a)  Administrazioak  hala  eskatuta,  esleipena  jaso  duen  
enpresak  argitaratutako  liburuek  aldizkariek  eta  orokorrean  kartelek  eta  
argitalpen  guztiek  EAEko  bi  hizkuntza  ofizialetan  egon  beharko  dute.  
Idatzizko  materiala  ez  ezik,  komunikabideetan  aireratzen  diren  mezu  
guztiek  ere  gaztelaniaz  eta  euskaraz  egon  beharko  dute,  hizkuntza  
gaietan  eskumena  duten  erakundeen  irizpideei  jarraituz;  b)  
administraziorako  langileen  prestakuntzarako  eta  trebakuntzarako  
kontratatzen  diren  irakasleen  kasuan,  funtzionarioen  hizkuntza  
eskubideak  bermatzeari  begira,  ikastaroa  eurek  aukeratzen  duten  
hizkuntzan  izango  dutela  ziurtatu  beharko  zaie;  c)  esleipendunak  
kontratuaren  ondoriozko  idatzizko  lanak  (txostenak,  azterlanak...)  
euskaraz  eta  gaztelaniaz  zuzen  egingo  dituela  bermatuko  du,  hizkuntza-
gaietan  eskumena  duten  erakundeen  irizpideei  jarraituz. 

Udal agenteak 



Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/1 

Izena 

   Aretxabaletako  Udaleko  alkate  eta  zinegotziak    euskaldunak  izan  
daitezela  saiatu  eta  arlo  hauetan  guztietan  inplikatu 

Deskripzioa 



 Langileak  euskalduntzeko  prozesuan  sartu  behar  dira.  Hala  ere,  
politikarien  laguntza  ere  beharrezkoa  da,  konplizitate  mailan  besterik  ez  
bada  ere.  Horrela,  agintari  politikoek  bideratu  beharko  dute  sail  
ezberdinetan  euskararen  presentzia  handiagoa  izatea,  azken  finean  
beraiek  baitira  arduradunak.  Era  berean,  erdaldunei  euskalduntze-
prozesuan  sartzeko  animatu  egin  behar  da  eta  euskara  ikasteko  
dauden  aukerei  buruzko  informazioa  eman.  Sarritan  gertatzen  da  sail  
bateko  arduradun  politikoak  euskara  ez  jakiteak  arras  baldintzatzen  
duela  sail  horretarako  lan  hizkuntza,  azkenean  dena  gaztelaniaz  eman  
behar  baitzaio.  Beraz,  arduradun  politikoaren  jarrera  erabakigarria  izan  
daiteke  arlo  honetan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Agintariekin izandako bileren kopurua eta euskarar 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  



justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/3 

Izena 

 Euskaraz  lan  egiteko  langileak  behar  dituen  baliabideak  eskaini 

Deskripzioa 

 Herritarrei  zerbitzua  euskaraz  eskaintzeko  eta  euskara  ere  lan  hizkuntza  
izan  dadin,  oso  garrantzitsua  da  euskararen  inguruko  lan  tresnak  
eskura  izatea,  bertako  sorkuntzan  euskarari  dagokion  lekua  emateko.  
Horretarako,  langileei  dauden  baliabideen  berri  eman  behar  zaie  eta  
baliabide  horiek  erabiltzeko  laguntza  eskaini  behar  zaie.  Horrela,  
interneten  dauden  baliabideak  langileen  eskura  jarri  behar  dira.  Besteak  
beste,  www.euskadi.net/euskara  helbidean  hiztegiak,  zuzentzaile  
ortografikoa,  Euskalterm  banku  terminologikorako  sarbidea  eskuragarri  
daude;  www.ivap.es  helbidean,  berriz,  agirien  ereduak,  administrazioko  
hizkerari  buruzko  argibideak  eta  bestelakoak  aurkituko  ditu  langileak. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Euskaltegia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

* ZAHARREN EGOITZA 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Zabaldutako materiala eta langileen tresna horiez 

 

 

 



Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/003 

Izena 

 Zaharren  Egoitzarako  Euskararen  Erabilera  plana  diseinatu  eta  bideratu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 
* Alkatetza 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

* Zaharren egoitza 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Teknikarien balorazioa 
* Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/4 

Izena 

 Herritar  orori  barruko  erabilera  planaren  berri  emateko  Komunikazio  
Plana  osatu  eta  horren  betetze  mailaren  jarraipena  egin. 

Deskripzioa 

 Oso  garrantzitsua  da,  administrazioak  euskara  sustatzearen  alde    egiten  
dituen  ekintzak  ezagutaraztea  eta  dagoen  eskaintzaren  berri  herritarrei  
jakinaraztea.  Honetarako  udalak  komunikazio  plan  bat  egituratu  beharko  
du,    bertan  definitu  beharko  duelarik,  besteak  beste,  zein  mezu  
igorriko  den,  nola  eta  zein  bide  erabiliaz,  eta  abar. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 



Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ezagutarazteko ekintzen kopurua eta ezagutarazitak 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.01  -  Euskara  administrazioaren  zerbitzu-hizkuntza  izango  dela  
bermatu,  batik  bat  osasun-zerbitzuetan,  herrizaingo-zerbitzuetan  eta  
justizia-administrazioan.  Era  berean,  lan-hizkuntza  ere  izan  dadin  
egitasmoak  abian  jarri.  Estatuko  administrazioko  erakundeetan  eta,  
bereziki,  Justiziakoetan  ere  euskararen  erabilera  sustatzeko  plangintza  
zehatzak  martxan  jarri. 

Kodea 2.a.01/7 

Izena 

 Euskararen  erabilera  arautuko  duten  udal  ordenantzak  berritu  eta  
kaleratu  eta  jarraipenerako  sistema  bat  antolatu 

Deskripzioa 

 Euskararen  erabilera  publikoa  arautzen  duten  ordenantzak  zehaztea  eta  
martxan  jartzea  komeni  da.  Ordenantza  horietan  finkatu  beharko  
litzateke  zer  jokabide  izan  behar  den  udaletxearen  eraginaren  mende  
dauden  hornikuntza,  enpresa,  kaleko  mezua  eta  gisakoei  dagokienez.  
Beste  alde  batetik,  ordenantza  horiek  dagoeneko  definituta  dauden  kasu  
askotan  ere  arazoak  daude  bertan  aginduak  betetzeko.  Beraz,  egiaz  
aplika  daitezen,  ezagutarazi  egin  beharko  dira  lehenik  eta  jarraipena  
egin  gero. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 



Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ordenantzaren betetze-maila 
* Deialdi-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.04  -  Herri-administrazioetan  (bereziki  udal  eta  eskualdeetan)  
euskararen  erabilera  normalizatzeko  plangintzak  gauzatu.  Horretarako,  
euskara-zerbitzuak  sendotu  edo  eratu  eta  hizkuntza-normalizatzaileen  
prestakuntzaz  arduratu. 

Kodea 2.a.04/001 

Izena 

 Herriko  eragileekin  koordinatu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 



Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Udal Euskaltegia 
* Kirol Saila 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Aisialdia 
* Euskalgintzako taldeak 
* Ikastetxea 
* Kultura-elkartea 
* Kirol-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Partehartzaile-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.a  -  Administrazioa 

Neurria 2.a.04  -  Herri-administrazioetan  (bereziki  udal  eta  eskualdeetan)  
euskararen  erabilera  normalizatzeko  plangintzak  gauzatu.  Horretarako,  
euskara-zerbitzuak  sendotu  edo  eratu  eta  hizkuntza-normalizatzaileen  
prestakuntzaz  arduratu. 

Kodea 2.a.04/2 

Izena 

 Euskara  Zerbitzuaren  betebeharren  arabera  normalizatzailearen  beharrak  
definitu,  HPSrekin  batera 



Deskripzioa 

 Udaleko  Euskara  Zerbitzuak  euskararen  inguruko  ekimena  koordinatu,  
antolatu  eta  zuzendu  behar  du.  Dena  dela,  lanaren  esparruak  zehaztu  
behar  dira,  eta  zerbitzu  horrek  izan  behar  dituen  helburu  eta  
baliabideak  definitu.  Zerbitzu  horren  betebeharren  artean  egongo  
litzateke,  besteren  artean,  barne  plangintzak  prestatzea,  eta  baita  
udalerrian  euskararen  sustapenerako  ekimenak  burutzea  ere.  Hauek  
denak  aurrera  eramateko,  beharrezkoa  da  euskara  teknikariaren  
beharrak  definitzea,  HPSrekin  batera. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.c  -  Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologia  berriak 

Neurria 2.c.001  -  KZ  guneko  jardunean  eragin 

Kodea 2.c.001/001 



Izena 

 KZ  gunean  hizkuntza  irizpideak  aplikatu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Gobernu Batzordea 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

* KZ gunea 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 
* Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.c  -  Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologia  berriak 

Neurria 2.c.06  -  Informazio-kanpainak  antolatu  eta  sentiberatze-lana  egin  
informazio-produktuen  eskaria  gero  eta  handiagoa  izan  dadin  herritarren  
(jolas  eta  informaziorako),  enpresen  (informazio,  interpretazio  eta  



itzulpenerako)  eta  sektore  publikoaren  aldetik  (informazio,  itzulpen,  
interpretazio  eta  dokumentaziorako). 

Kodea 2.c.06/4 

Izena 

 Udalak  eta  udalerriko  elkarteek  eta  herritarrek  interneten  duten  edo  
jartzekoa  duten  informazioa  euskaraz  ere  egoteko  laguntza  teknikoa  eta  
diruzkoa  eskaini 

Deskripzioa 

 Gero  eta  gehiago  dira  interneten  zerbitzuak  eta  informazioa  eskaintzen  
dituzten  enpresak  eta  elkarteak.  Udalak  informazio  hori  interneten  
euskaraz  ere  izateko  laguntza  teknikoa  (itzulpen  zerbitzua  adibidez)  edo  
dirulaguntza  eskaini  dezake.  Bestetik,  udalak  berak  Interneten  jartzen  
duen  informazioa  euskaraz  ere  izango  dela  bermatu  behar  du. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Elkarteak 
* Enpresa 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emandako laguntza mota eta horren balorazio ekonom 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  



hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.c  -  Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologia  berriak 

Neurria 2.c.06  -  Informazio-kanpainak  antolatu  eta  sentiberatze-lana  egin  
informazio-produktuen  eskaria  gero  eta  handiagoa  izan  dadin  herritarren  
(jolas  eta  informaziorako),  enpresen  (informazio,  interpretazio  eta  
itzulpenerako)  eta  sektore  publikoaren  aldetik  (informazio,  itzulpen,  
interpretazio  eta  dokumentaziorako). 

Kodea 2.c.06/1 

Izena 

 `Paperik  gabeko?  informatizaziorako  udalen  ahaleginetan,  zerbitzuak  
euskaraz  eskuragarri  jarri 

Deskripzioa 

 Udaletako  zerbitzuetan  gero  eta  hedatuago  dago  zerbitzuak  
teknologiaren  bidez  emateko  joera.  Horrela,  kontsulta  eta  tramite  asko  
etxetik  egin  edo  eska  daitezke.  Zerbitzu  hau  eratzerakoan  ez  da  
ahaztu  behar  hizkuntzaren  irizpidea,  formularioak,  prozesuak  eta  
antzerakoak  eskaintzerakoan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Sail guztiak 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Ertaina 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Euskaraz eskainitako zerbitzu telematikoak 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.c  -  Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologia  berriak 

Neurria 2.c.07  -  Euskal  kulturaren  ondareari  buruzko  informazioa  digitalizatu  
eta  hedatu. 

Kodea 2.c.07/1 

Izena 

 Ondare  kulturala  bildu,  ahal  den  neurrian  digitalizatu  eta  zabaldu:  
toponimia,  kondaira,  gertaerak,  euskalkiari  buruzko  informazioa,... 

Deskripzioa 

 Udalean  eta  corpusaren  inguruko  hainbat  arlori  buruz  dagoen  
informazioa  bildu  eta  digitalizatzea,    batez  ere,  euskalkiari  dagokionez.  
Hau  lortzeko  sariak  edota  bekak  aproposak  izan  daitezke,  bilketa  lana  
egin  behar  denean,  batez  ere.  Udalaren  egitekoa  izango  da,  ondoren,    
informazioa  zabaltzea;  adibidez,  argitalpenak  kaleratuz  (liburuak,  
kasetak,  bideoak,  cd-romak,  interneten  bidez,  eta  abar) 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 



Lehentasuna Ertaina 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Digitalizatutako gaiak 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.d  -  Enpresa-mundua 

Neurria 2.d.01  -  Enpresetan  euskararen  erabilera  areagotzeari  begira,  hizkuntza-
politika  antolatu  helburu  horiek  kontuan:  merkataritza-ganbarak,  
enpresariak  eta  enpresari-elkarteak,  elkargoak,  sindikatuak,  eta  abar,  
hizkuntza-politika  horretako  partaide  bihurtzea;  lantokietan  euskararen  
aldeko  proiektuak  ezartzeko  markoa  definitzea  eta  giza  baliabideak  
nahiz  ekonomikoak  bideratzea;  lantokien  tipologiaren  araberako  
proiektuak  diseinatzea  eta  gauzatzea. 

Kodea 2.d.01/4 

Izena 

 Arlo  bereko  elkarte  eta  enpresak  hartu,    harremanetan  jarri  eta  
euskararen  inguruko  proposamen  orokor  bat  egin 

Deskripzioa 

 Euskararen  tratamenduak  planteamendu  globala  behar  duenez,  udalak  
merkataritza  eta  ostalaritza  sektoreetan  diharduten  elkarteekin  batera  
sektorea  euskalduntzeko  saioak  bideratu  beharko  lituzke  modu  
sistematikoan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 



Beste agente 
generiko batzuk 

* Merkatal elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Elkarteekin izandako harremanen kopurua eta abian 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.d  -  Enpresa-mundua 

Neurria 2.d.01  -  Enpresetan  euskararen  erabilera  areagotzeari  begira,  hizkuntza-
politika  antolatu  helburu  horiek  kontuan:  merkataritza-ganbarak,  
enpresariak  eta  enpresari-elkarteak,  elkargoak,  sindikatuak,  eta  abar,  
hizkuntza-politika  horretako  partaide  bihurtzea;  lantokietan  euskararen  
aldeko  proiektuak  ezartzeko  markoa  definitzea  eta  giza  baliabideak  
nahiz  ekonomikoak  bideratzea;  lantokien  tipologiaren  araberako  
proiektuak  diseinatzea  eta  gauzatzea. 

Kodea 2.d.01/6 

Izena 

 Sektoretako  arduradunei  (dendariei,  tabernariei,...)  euskara  erabiltzearen  
abantailak  ikustarazi 

Deskripzioa 

 Euskararen  errentagarritasunaren  inguruan  eginda  dauden  lanen  berri  
eman  dezake  udalak;  informazio  horrek  eragina  izan  dezake  sektore  
honetako  arduradunak  euskara  erabiltzeko  ahalegin  handiagoa  egin  
dezaten.  Informazioa  doan  zabaldu  behar  da  alor  honetan,  tokian  
tokiko  ikerketak,  edo  ikerketa  orokorrak  azalduz;  adibidez,  herrian  
euskaldunen  portzentajea  izandako  garapena,  erabileraren  inguruko  
datuak,  jarreren  ingurukoak,  eta  abar. 



Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Merkatal elkarteak 
* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Egiten den saio kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.d  -  Enpresa-mundua 

Neurria 2.d.01  -  Enpresetan  euskararen  erabilera  areagotzeari  begira,  hizkuntza-
politika  antolatu  helburu  horiek  kontuan:  merkataritza-ganbarak,  
enpresariak  eta  enpresari-elkarteak,  elkargoak,  sindikatuak,  eta  abar,  
hizkuntza-politika  horretako  partaide  bihurtzea;  lantokietan  euskararen  
aldeko  proiektuak  ezartzeko  markoa  definitzea  eta  giza  baliabideak  
nahiz  ekonomikoak  bideratzea;  lantokien  tipologiaren  araberako  
proiektuak  diseinatzea  eta  gauzatzea. 

Kodea 2.d.01/7 

Izena 

 Eraginkorrak  diren  establezimenduak  identifikatu  eta  mikroplangintzak  
egin 



Deskripzioa 

 Udalak  sektoreko  elkarteekin  eta  euskara  elkarteekin  batera  herrian  
ezagunen  diren  denda  eta  establezimenduetan  plangintza  zehatzak  
bultza  ditzake.  Beharrak  aztertu  eta  irtenbideak  planteatu  behar  dira  -
beti  ere  orokortasuna  galdu  gabe-  baliabideak  optimizatzeari  begira;  
hau  da,  establezimendu  batentzako  baino  gehiago  lan  egin  behar  da  
ezaugarri  bereko  establezimendu  gehiengoari  begira.    Udalerriko  
establezimenduak  alor  honetan  eraginkor  izatea  helburu  gisa  hartu  
behar  da. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Merkatal elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Identifikatutako establezimenduen kopurua eta abia 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.d  -  Enpresa-mundua 

Neurria 2.d.01  -  Enpresetan  euskararen  erabilera  areagotzeari  begira,  hizkuntza-
politika  antolatu  helburu  horiek  kontuan:  merkataritza-ganbarak,  
enpresariak  eta  enpresari-elkarteak,  elkargoak,  sindikatuak,  eta  abar,  



hizkuntza-politika  horretako  partaide  bihurtzea;  lantokietan  euskararen  
aldeko  proiektuak  ezartzeko  markoa  definitzea  eta  giza  baliabideak  
nahiz  ekonomikoak  bideratzea;  lantokien  tipologiaren  araberako  
proiektuak  diseinatzea  eta  gauzatzea. 

Kodea 2.d.01/2 

Izena 

 Bertako  enpresekiko  harremanetan  euskara  lehenetsi  (tramite  
administratiboak,  zirkularrak,  gutunak,..) 

Deskripzioa 

 Udalatik  bidaltzen  den  material  eta  inprimakietan  euskararen  presentzia  
bermatuko  da  eta  enpresek  aldeko  jarrera  adierazten  duten  kasuetan  
batik  bat  harremanak  euskaraz  lehenetsiko  dira.  Enpresak  berak  
erabakiko  du  udalarekiko  harremana  lehentasunez  euskaraz  gauzatu  edo  
eta  harremana  elebiduna  izatea  nahi  duen. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Sail guztiak 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Ertaina 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Euskara hutsean tramiteak egiten dituzten enpresa 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  



nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.001  -  Aisialdian  lanean  diharduten  taldeekin,  zein  aisialdirako  
begirale  eta  zuzendarien  prestakuntzan  ari  diren  eskolekin  ,  plangintza  
zehatza  egin,  begiraleen  hizkuntza-trebakuntza  antolatzeko  eta  aisialdiko  
ekintzetan  euskararen  erabilera  areagotzeko  neurri  zehatzak  eta  egokiak  
har  ditzaten  uneoro. 

Kodea 2.e.001/001 

Izena 

 Udaleko  aisialdi-ekintzak    modu  koordinatuan  garatu,  hizkuntza  
irizpideak  beti  kontuan  hartuta 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kirol Saila 
* Kultura Saila 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Teknikarien balorazioa 

 



 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.001  -  Aisialdian  lanean  diharduten  taldeekin,  zein  aisialdirako  
begirale  eta  zuzendarien  prestakuntzan  ari  diren  eskolekin  ,  plangintza  
zehatza  egin,  begiraleen  hizkuntza-trebakuntza  antolatzeko  eta  aisialdiko  
ekintzetan  euskararen  erabilera  areagotzeko  neurri  zehatzak  eta  egokiak  
har  ditzaten  uneoro. 

Kodea 2.e.001/002 

Izena 

 Begiraleei  hizkuntzaren  gaineko  formazioa  eman 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 
* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Hartzaile-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.002  -  Elkarte  gastronomikoetako  funtzionamendua  euskalduntzeko  
bideak  jarri 

Kodea 2.e.002/001 

Izena 

 Hitzarmen  orokorra  landu,  onartu  eta  garatu:  elkarteek  hartzen  dituzten  
konpromisoak,  jasoko  dituzten  laguntzak  eta  elkarlan  bideak  adostu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 



Adierazleak 

 * Eskabide-kopurua  

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.03  -  Euskararen  aldeko  ekintza  soilen  ordez,  inguru  hezitzailean  
eskaini  aisialdi-zerbitzuak:  herria,  nortasuna,  herri-kidetasuna,  kondaira  
eta  hizkuntza  elkartuz,  alegia. 

Kodea 2.e.03/2 

Izena 

 Tailer-ikastaroak  euskaraz  antolatu 

Deskripzioa 

 Ikastaro-tailerren  bidez,  intereseko  ekintza  berriak  euskaraz  hartzeko  
aukera  ematen  da.  Haur  eta  gazteei  eskaintzen  zaiena  zaintzeaz  gain,  
helduagoentzat  ere  euskarazko  eskaintza  ziurtatu  beharra  dago..  
Ikastaroen  eskaintzak  esparru  zabala  hartzen  du:  eskulanari  loturikoak  
(buztina,  txotxongiloak...),  sormenari  loturikoak  (komikigintza,  marrazkia,  
pintura,  ipuin-kontaketa,  idazketa  lantzeko  tailerra...),  ikus-entzunezkoak  
eta  teknologia  berriak  lantzeko  tailerrak  (argazkigintza,    bideogintza,  
informatika...),  euskal  tradizioari  loturikoak  (bertsogintza,  euskal  kantu  
zaharrak,  trikitrixa,  euskal  dantzak...).  Gainera,  ikastaro  hauetan  
ikasitakoaren  eta  egindakoaren  inguruan  erakusketak  antola  daitezke,  
eta  horrek,  haur,  gazte  nahiz  helduak  biltzeko  aukera  ematen  du.  
Ekintzaren  izaeraren  arabera  beste  aukeraren  bat  azter  liteke,  
lehiaketa,  esaterako. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 



Beste agente 
generiko batzuk 

* Aisialdia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Antolatutako tailer-ikastaroen kopurua eta parte h 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.03  -  Euskararen  aldeko  ekintza  soilen  ordez,  inguru  hezitzailean  
eskaini  aisialdi-zerbitzuak:  herria,  nortasuna,  herri-kidetasuna,  kondaira  
eta  hizkuntza  elkartuz,  alegia. 

Kodea 2.e.03/3 

Izena 

 Hitzaldiak  eta  emanaldiak  euskaraz  antolatu 

Deskripzioa 

 Ekintza  hauen  hartzaileak  adin-multzo  zabalekoak  izan  daitezke;  
horretarako,  gaiak  eta  hizlariak  adin-tarte  bakoitzaren  interes  eta  
gustuei  egokitu  behar  zaizkie.  Hizlariak  ospe  handiko  pertsonak  izan  
daitezke,  baina  herriko  pertsonek  ere  eskaini  ditzakete  saioak,  
udalerriko  eta  garai  bateko  gertakizunak  kontatzeko,  esate  baterako.  
Bideo-diapositiben  emanaldietan,  beste  horrenbeste  egin  diateke:  ospe  
handiko  jendeaz  gain,  herriko  lagunek  egindako  bidaien  kontakizunak  
edota  herrikoek  egindako  bideoen  emanaldiak  antola  daitezke,  besteak  
beste. 



Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Aisialdia 
* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Antolatutako hitzaldi eta emanaldien kopurua eta 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.03  -  Euskararen  aldeko  ekintza  soilen  ordez,  inguru  hezitzailean  
eskaini  aisialdi-zerbitzuak:  herria,  nortasuna,  herri-kidetasuna,  kondaira  
eta  hizkuntza  elkartuz,  alegia. 

Kodea 2.e.03/7 

Izena 

 Udalaren  menpeko  aisialdi  eta  kultur  guneetan  antolatzen  diren  ekintza  
guztiak  euskaraz  egin  ahal  izatea  bermatu 

Deskripzioa 



 Udalaren  menpeko  aisialdi  eta  kultur  guneetan  (ludoteketan,  kultur  
etxeetan…)  hainbat  ekintza  antolatzen  dira,  jolasak,  ikastaroak,  
ikuskizunak,  erakusketak  zein  tailerrak…  Euskararen  eskaintza,  
lehentasunez,  zein  saio  motatan  bermatu  behar  den  erabakitzeko  
hartzaile-motari  begiratu  behar  zaio.  Adin-tarte  ezberdinei  egokituko  
zaizkie  eskainitako  ekintzak;  haur  eta  gazteei  ez  ezik,  helduei  ere  bai.  
Aisialdi-arloan  jarduten  duten  taldeen  partaidetza  garrantzitsua  izango  
da  (ikus  Udal  mailako  aisialdi-ekintzak  modu  koordinatuan  garatzeko  
ekintza).  Horretaz  gain,  bermatu  behar  da  gune  horien  hizkuntza-
paisaia  eta  euskararen  erabilera  ahozko  mezuetan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Antolatutako euskarazko saioen kopurua eta parteha 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.e  -  Aisia 

Neurria 2.e.03  -  Euskararen  aldeko  ekintza  soilen  ordez,  inguru  hezitzailean  
eskaini  aisialdi-zerbitzuak:  herria,  nortasuna,  herri-kidetasuna,  kondaira  



eta  hizkuntza  elkartuz,  alegia. 

Kodea 2.e.03/5 

Izena 

 Euskal  kultura  eta  tradizioari  lotutako  ekintzak  bultzatu 

Deskripzioa 

 Euskal  kulturak  baditu  berezko  ospakizunak  eta  horiek  bultzatzearren  
saio  bereziak  antolatuko  dira;  esate  baterako,  Santa  Ageda,  Inauteriak,  
Euskal  Jaia,  Zuhaitz  Eguna,  Olentzero,  herriko  festa  esanguratsuak…  
Haurrak  dira  horretarako  hartzailerik  egokienak.  Ekintza  hauen  helburua  
da  euskal  ohiturei  eustea,  eta  horrekin  batera,  euskara  jai-giroan  
erabiltzea.  Aisialdirako  eta  herriko  ohitura  hauen  bultzatzaileekin  aritzea  
mesedegarria  da,  `udaleko  aisialdi-ekintzak  modu  koordinatuan  
garatzeko?  ekintzan  proposaturikoaren  ildotik  jarraituz. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Antolatutako ekintzen kopurua eta partehartzaileen 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  



nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.001  -  Aretxabaletako  kirol  taldeen  jarduna  euskalduntzeko  bidea  jarri 

Kodea 2.f.001/001 

Izena 

 Kirol  taldeen  euskararen  normalizaziorako  barne  plangintzak  egiteko  
laguntza  eskaini 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kirol-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Egitasmo-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.01  -  Hiruzpalau  urteko  plan  estrategiko  batean  kirol-arloa  
euskalduntzeko  hiru  lan-esparru  nagusi  taxutu:  materialaren  sorkuntza  
eta  hedapena;  entrenatzaileentzako  titulu  ofizial  eta  ez  ofizialak  lortzeko  
ikastaroak;  sentsibilizazio  eta  zabalkunde  orokorra  zein  herri-mailakoa. 

Kodea 2.f.01/001 

Izena 

 Entrenatzaileen  prestakuntzaz  arduratu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kirol-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hartzaile-kopurua 

 

 



 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.01  -  Hiruzpalau  urteko  plan  estrategiko  batean  kirol-arloa  
euskalduntzeko  hiru  lan-esparru  nagusi  taxutu:  materialaren  sorkuntza  
eta  hedapena;  entrenatzaileentzako  titulu  ofizial  eta  ez  ofizialak  lortzeko  
ikastaroak;  sentsibilizazio  eta  zabalkunde  orokorra  zein  herri-mailakoa. 

Kodea 2.f.01/3 

Izena 

 Kirol  taldeek  erabiltzen  duten  materiala  euskaraz  izateko  laguntzak  
bideratzea  eta  material  horiek  kirol-klub  eta  elkarteetara  helaraztea 

Deskripzioa 

 Udalak  kirol  elkarteak  beraien  materiala  euskaratzeko  edota  euskaraz  
sortzeko  laguntza  ezarriko  du.  Horretarako  sariak,  lehiaketak  zein  bekak  
antola  daitezke.  Emandako  laguntzak  diruzkoak  edo  teknikoak  izan  
daitezke.  Euskaratutako  materiala  kirol-elkarteen  artean  zabaltzeko  
ardura  hartu  behar  du  udalak.  Egindako  lana  optimizatzeari  begira  
udalak  foru-aldundiarekin  eta  kirol  federazioekin  elkarlana  eta  
koordinazioa  bideratuko  du. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kirol-elkartea 
* Kirol Federazioa 
* Foru Aldundia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 



Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Euskaraz egokitutako eta sortutako material kopuru 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.01  -  Hiruzpalau  urteko  plan  estrategiko  batean  kirol-arloa  
euskalduntzeko  hiru  lan-esparru  nagusi  taxutu:  materialaren  sorkuntza  
eta  hedapena;  entrenatzaileentzako  titulu  ofizial  eta  ez  ofizialak  lortzeko  
ikastaroak;  sentsibilizazio  eta  zabalkunde  orokorra  zein  herri-mailakoa. 

Kodea 2.f.01/4 

Izena 

 Kirolean  ere  euskararen  erabilera  areagotzeko  sentsibilizazio  ekintza  
zehatzak  egin 

Deskripzioa 

 Herriko  elkarte  nagusiekin  eta  ikastetxeekin  batera  lan  egin  behar  du  
udalak  euskarak  kirolean  tokia  izan  dezan.  Sentsibilizazio-ekintza  hauen  
bidez,  kirol  erakundeen  lankidetza  eta  euskararen  aldeko  konpromisoa  
eskuratu  behar  da  euskara  erabil  dezaten  kirol  ekitaldietan,  
iragarkietan,  adierazpen  publikoetan  eta  beste  hainbat  jardueretan.  Goi  
mailako  kirolari  ospetsuek  jendartean  duten  erakarmena  aprobetxatuz  
euskararen  aldeko  ekintzetan  parte  hartzeko  gonbitea  egingo  zaie;    
beraiekin  hainbat  ekitaldi  antola  daitezke,  hala  nola,  hitzaldiak,  
topaketak  ikastetxeetan…    Haur  eta  gazteei  ez  ezik,  adin  tarte  
guztietara  zabalduko  da  kanpainaren  mezua. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kirol Saila 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente - 



espezifikoak 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 
* Kirol-elkartea 
* Euskara-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Kanpainen kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.02  -  Udal-kiroldegietako  langileak  edo  enpresa-zerbitzuak  
kontratatzerakoan  hizkuntza-irizpideak  ezarri.  Udalen  eta  ekimen  
pribatuaren  esku  dagoen  `Denontzako  Kirola?  programan  euskarazko  
eskaintza  bermatu.  Federazioen  laguntzaz  euskararen  erabilera  areagotu  
jendaurreko  kirol-agerpenetan:  iragarki,  megafonia,  errotulazio  eta  
argitalpenetan. 

Kodea 2.f.02/1 

Izena 

 Kirol  taldeei  zuzendutako  dirulaguntzetarako  deialdietan  hizkuntza-
irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 



 Eraginkortasun  handiko  bidea  izango  da  kirol  elkarteei  zuzendutako  
dirulaguntzetarako  deialdietan  hizkuntza-irizpideak  ezartzea.  Hori  horrela,  
udalak  ezar  dezake  diruz  lagundutako  programa  edo  jardueraren  
ondorioz  sortutako  materialetan,  egitarauetan,  karteletan,  testuetan,  
komunikazioetan,  agirietan  eta  ikus-entzunezko  mezuetan  euskara  ere  
erabili  beharra. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kirol Saila 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kirol-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hizkuntza-irizpideak finkatutako deialdien kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.f  -  Kirola 

Neurria 2.f.02  -  Udal-kiroldegietako  langileak  edo  enpresa-zerbitzuak  
kontratatzerakoan  hizkuntza-irizpideak  ezarri.  Udalen  eta  ekimen  
pribatuaren  esku  dagoen  `Denontzako  Kirola?  programan  euskarazko  
eskaintza  bermatu.  Federazioen  laguntzaz  euskararen  erabilera  areagotu  
jendaurreko  kirol-agerpenetan:  iragarki,  megafonia,  errotulazio  eta  



argitalpenetan. 

Kodea 2.f.02/3 

Izena 

 Jendaurreko  kirol-jardueretan  euskararen  presentzia  bermatzeko  
hizkuntza-irizpideak  ezarri 

Deskripzioa 

 Udalerrian  antolatutako  jendaurreko  kirol  ekitaldietan  (lehiaketak,  
txapelketak…)  euskararen  erabilera  bermatzeko  hizkuntza-irizpideak  
ezarri  behar  dira,  hau  da,  elkarteek  antolatutako  programa  edo  
jardueraren  ondorioz  sortutako  materialetan,  seinalizazioetan,  
egitarauetan,  karteletan,  testuetan,  komunikazioetan  eta  agirietan  
euskara  erabili  dadin.  Idatzizkoak  ez  ezik  kirol  jardueretan  aireratzen  
diren  ahozko  mezu  guztietan  ere  euskararen  erabilera  bermatuko  da. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kirol Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kirol-elkartea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Euskaraz egindako ekintzen kopurua eta euskararen 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  



hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.g  -  Erlijioa 

Neurria 2.g.001  -  Aretxabaletako  erlijio  eragileak  hizkuntza  irizpide  egokien  
arabera  jardutea 

Kodea 2.g.001/001 

Izena 

 Katekesia  euskaraz  izatea 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Eliza-taldea 
* Eliz arduradunak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Hartzaile-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

2  -  Euskararen  erabilera:  euskararen  aldeko  auzogintza  eta  
zerbitzugintza 

Esparrua 2.g  -  Erlijioa 

Neurria 2.g.001  -  Aretxabaletako  erlijio  eragileak  hizkuntza  irizpide  egokien  
arabera  jardutea 

Kodea 2.g.001/002 

Izena 

 Eliz  ospakizunetan  euskara  lehenestea 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

- 

Udal agente 
espezifikoak 

* EUSKARA BATZORDEBURUA 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Eliz arduradunak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * erabilitako hizkuntza proportzioa 

 

 

 



Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.a  -  Corpus-plangintza  eta  euskararen  kalitatea 

Neurria 3.a.03  -  Hizkuntza-paisaia  ugaldu  eta  txukundu  eta  berbazko  euskal  
kultur  produkzioak  ere  landu. 

Kodea 3.a.03/4 

Izena 

 Merkatal  guneetako  hizkuntza-paisaian  (denda,  taberna,aholkularitzak,  
akademiak  eta  abarrekoetakoan)    euskararen  presentzia  txukundu  eta  
areagotu 

Deskripzioa 

 Dendetako,  tabernetako,  aholkularitzetako,    akademietako  eta  jendeari  
zerbitzua  eskaintzen  dien  establezimenduen  errotulu  eta  ageriko  
idatzizko  materialean  euskararen  erabilera  bultzatu  beharko  litzateke.  
Idatzizko  hizkuntza-paisaian  ez  ezik,  ikus-entzunezko  mezu  eta  kaleko  
iragarkietan  ere  euskararen  presentzia  zaindu.  Ekintza  hau  bideratzeko  
udalak  dirulaguntzak  eskain  ditzake  edo  horren  aldeko  kanpaina  
zabaldu.  Laguntza  teknikoa  ere  eskain  dezake,  itzulpenetan  lagunduz  
edo  zuzenketak  bideratuz,  esate  baterako. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Merkatal elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 



Adierazleak 

 * Hizkuntza-paisaia berria eta egokitua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.a  -  Corpus-plangintza  eta  euskararen  kalitatea 

Neurria 3.a.03  -  Hizkuntza-paisaia  ugaldu  eta  txukundu  eta  berbazko  euskal  
kultur  produkzioak  ere  landu. 

Kodea 3.a.03/001 

Izena 

 Aretxabaletako  ahozko  hizkuntzaren  kalitateaz  arduratu:  akatsak,  
aberastasuna 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Udal Euskaltegia 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 



Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.a  -  Corpus-plangintza  eta  euskararen  kalitatea 

Neurria 3.a.03  -  Hizkuntza-paisaia  ugaldu  eta  txukundu  eta  berbazko  euskal  
kultur  produkzioak  ere  landu. 

Kodea 3.a.03/2 

Izena 

 Hizkuntza  ondarea  gordetzeko  eta  zabaltzeko  ekintzetarako  laguntza  
eskaini 

Deskripzioa 

 Hizkuntzaren  erabilera  sustatzeaz  gain,  euskara    ondare  gisa  
gordetzeko  eta  zabaltzeko  ekintzak  ere  funtsezkoak  izango  dira  
euskararen  etorkizuna  ziurtatzeko.  Hizkuntzak  bereak  ditu  hainbat  
esaera  zahar,  esamolde,  istorio  eta  abar.  Guzti  horiek  hizkuntzaren  
parte  garrantzitsua  osatzen  dute.  Udalaren  eginbeharra  izan  daiteke,  
beraz,  hizkuntzaren  alde  hori  gorde  eta  sustatzea.  Horretarako  udalak  
laguntza  eskaini  beharko  du  lehiaketa,  sariak,  bekak  eta  abar  eskainiz.  
Neurri  horiekin  lortutako  emaitzak  udalerrian  zabalduko  ditu;  hainbat  
bide  erabil  dezake,  hala  nola,  ikastetxeetan  zabalduz,  herriko  
komunikabideetan  argitaratuz,  erakusketak  antolatuz,  kultur  eta  aisialdi  
ekitaldietan  erabiliz…  Emaitzak  kontsultagai  jarri  behar  ditu  udalak  
eskueran  dituen  edozein  euskarritan  (Interneten,  datu-base  batean…) 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 



Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.a  -  Corpus-plangintza  eta  euskararen  kalitatea 

Neurria 3.a.03  -  Hizkuntza-paisaia  ugaldu  eta  txukundu  eta  berbazko  euskal  
kultur  produkzioak  ere  landu. 

Kodea 3.a.03/002 

Izena 

 Abizenak  euskal  grafiaz  idazteko  kanpainak  bideratu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente - 



espezifikoak 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Eskabide-kopurua  

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.a  -  Corpus-plangintza  eta  euskararen  kalitatea 

Neurria 3.a.03  -  Hizkuntza-paisaia  ugaldu  eta  txukundu  eta  berbazko  euskal  
kultur  produkzioak  ere  landu. 

Kodea 3.a.03/003 

Izena 

 Eguneroko  jardunean  euskara  egoki  erabiltzeko  ereduak  eskeini 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 



Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

* bailarako beste erakunde batzuk 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Erabiltzaile-kopurua 
* Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.c  -  Liburugintza 

Neurria 3.c.001  -  Irakurzaletasuna  bultzatzea 

Kodea 3.c.001/001 

Izena 

 Udal  liburutegia  era  egokian    hornitu,  ezagutzera  eman  eta  euskal  
materialen  erabilera  sustatu  bertan 

Deskripzioa 

 - 



Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Liburutegia 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.c  -  Liburugintza 

Neurria 3.c.001  -  Irakurzaletasuna  bultzatzea 

Kodea 3.c.001/002 

Izena 

 Herriko  ikastetxeekin  batera  euskal  literaturaren  zaletasuna  bultzatzeko  
ekitaldiak  antolatu 

Deskripzioa 



 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kultura Saila 
* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.f  -  Publizitatea 

Neurria 3.f.02  -  Herri-erakundeek  euskarazko  publizitatearen  alde  jarri,  
publizitate-prozesuko  eragileen  ondoan.  Areago,  euskarazko  
komunikabideak  gizartearen  begietarako  edertzeko  lana  ere  egin  
beharko  lukete. 

Kodea 3.f.02/1 

Izena 



 Herritarrek  edo  enpresek  publizitatea  euskaraz  egiteko  laguntza  teknikoa  
eta  ekonomikoa  eman 

Deskripzioa 

 Euskarazko  publizitatea  gero  eta  zabaldua  dagoen  arren  merkatuan  
oraindik  bide  luzea  du  egiteko  eta  enpresa  eta  elkarte  ugari  dira  bere  
publizitatea  erdara  hutsean  egiten  dutenak.  Udalak  bere  aldetik  
laguntza  teknikoa  eskaini  diezaieke  euskaraz  publizitatea  egin  nahi  
duten  enpresa  eta  herritarrei  komunikabideetan  iragarkiak  euskaraz  
agertzeko  (itzulpenak,  etxeetara  bidaltzen  diren  esku-orriak  euskaratzea,  
eredu  batzuk  eskaintzea,  aholkularitza…).  Euskarazko  publizitatearen  
oihartzun  komertziala  gaztelaniarena  baino  ahulagoa  izaki,  iragarpenak  
euskaraz  egiten  dituzten  enpresei  nolabaiteko  konpentsazioa  (laguntza  
teknikoaren  bidez,  sariak  eta  lehiaketak  antolatuz,  iragarkiak  euskaraz  
egiten  dituztenen  berri  zabalduz…)  eman  dakieke.  Komunikabideak  
aipatzen  ditugunean,  zabalkunde  handiko  komunikabideez  ez  ezik,  
herriko  eta  eskualdeko  komunikabideez  ere  badihardugu.  Izan  ere,  
udalaren  ahaleginak  komunikabide  horietan  egiten  diren  iragarkietan  
euskararen  erabilera  bultzatzera  bideratu  beharko  dira,  bereziki. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Enpresa 
* Merkatal elkarteak 
* Elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emandako laguntza eta itzulitako nahiz zuzendutako 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.g  -  Kulturgintza 

Neurria 3.g.001  -  Aretxabaletan  euskal  kultur  eskaintza  oparoa  izatea 

Kodea 3.g.001/001 

Izena 

 Euskarazko  kultur  ekintzak  antolatu 

Deskripzioa 

 - 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Ekintza-kopurua 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.g  -  Kulturgintza 

Neurria 3.g.01  -  Kulturgintza  :Haurrei  eta  gazteei  zuzendutako  kultur  
ekoizpenak  lehenetsi,  euskara  biziberritzeko  duten  garrantziagatik. 

Kodea 3.g.01/1 

Izena 

 Udalaren  menpeko  kultur  guneetan  euskarazko  materialak  eguneratuta  
izatea  eta  herritarren  eskueran  ipintzea 

Deskripzioa 

 Haur  eta  gazteen  kultur  kontsumoa  oso  bestelakoa  da  aurreko  
garaiekin  alderatuta.  Ikus-entzunezkoen  presentzia,  adibidez,  erabatekoa  
da,  eta  teknologiena  nabarmendu  da,  batez  ere,  orain.  Hori  dela  eta,  
egokitzapen  prozesuari  ekin  behar  dio  udalak,  tresneriari  dagokionean  
eskakizunei  erantzun  ahal  izateko.  Udalak  beharrak  aztertu  ondoren,  
haur  eta  gazteen  eskura  ipini  beharko  ditu  material  horiek  (joko  
elektronikoak,  ipuin  interaktiboak…)  udal  liburutegietan,  ludoteketan…  
hau  da,    haur  eta  gazteek  erabiltzen  dituzten  eremuetan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Hezkuntza Saila 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Ikastetxea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Eskura jarritako materialen kopurua eta izaera, et 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.g  -  Kulturgintza 

Neurria 3.g.05  -  Kulturgintza:  Lan-baldintzak  hobetzen,  sortzaileen  lanabesak  
egokitzen,  beren  lanaren  oihartzuna  ozentzen  eta  euskararen  eta  euskal  
kulturaren  erabilera  bultzatzen  lagundu  Kultura  Sailak. 

Kodea 3.g.05/5 

Izena 

 Herriko  festetan  eta  kultur  ekitaldi  nagusietan  euskararen  presentzia  
bermatu 

Deskripzioa 

 Herrian  antolatzen  diren  jaietan  euskararen  presentzia  indartu  egin  
behar  da  ahal  den  neurrian,  kontuan  izanik  biztanle  guztiengana  iristen  
direla  ekimen  horiek.  Bi  motatako  kultur  jardun  bereiziko  ditugu:  hitza  
erabiltzen  dutenak  (literatura,  antzerkia,  zinema,  bertsoak,  musika,  
etab.)  eta  ez  dutenak  (artea,  musika  instrumentala,  dantza,  etab).  
Hitza  erabiltzen  dutenen  kasuan,  kultur  jarduna  euskaraz  ere  izan  
dadin  ahalegindu  beharko  da  udala  eta  besteetan,  euskara  lan  eta  
informazio  hizkuntza  izan  dadin  saiatu.  Ekitaldi  guzti  hauetan  udalak  
euskararen  presentzia  bermatu  beharko  du,  bereziki,  programa  edo  
jardueraren  ondorioz  sortutako  materialetan,  egitarauetan,  karteletan,  
testuetan,  komunikazioetan,  agirietan  eta  ikus-entzunezko  mezuetan. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

- 



Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Euskara erabili izan den ekitaldien kopurua; euska 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.g  -  Kulturgintza 

Neurria 3.g.05  -  Kulturgintza:  Lan-baldintzak  hobetzen,  sortzaileen  lanabesak  
egokitzen,  beren  lanaren  oihartzuna  ozentzen  eta  euskararen  eta  euskal  
kulturaren  erabilera  bultzatzen  lagundu  Kultura  Sailak. 

Kodea 3.g.05/1 

Izena 

 Kultur  jarduerek  sortarazten  duten  materialaren  itzulpenak  egiteko  
laguntza  ekonomikoa  eta  teknikoa  eskaini 

Deskripzioa 

 Kultur  taldeek  nahikoa  baliabide  urriak  izan  ohi  dituzte.  Hainbat  
kasutan,  materiala  euskaldundu  behar  dutenean  ez  dute  izaten  
horretarako  baliabiderik.  Hori  dela  eta,  udalak  kultur  elkarteak  beraien  
materiala  euskaratzeko  edota  euskaraz  sortzeko  laguntza  ezarriko  du.  
Horretarako  sariak,  lehiaketak  zein  bekak  antola  ditzake.  Emandako  
laguntzak  diruzkoak  edo  teknikoak  izan  daitezke.  Euskaratutako  
materiala  kultur  elkarteen  artean  zabaltzeko  ardura  hartu  behar  du  
udalak,  egindako  lana  optimizatzeari  begira. 

Udal agenteak 

Udal agente * Euskara Zerbitzua 



generikoak * Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Elkarteak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emandako laguntza 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.g  -  Kulturgintza 

Neurria 3.g.05  -  Kulturgintza:  Lan-baldintzak  hobetzen,  sortzaileen  lanabesak  
egokitzen,  beren  lanaren  oihartzuna  ozentzen  eta  euskararen  eta  euskal  
kulturaren  erabilera  bultzatzen  lagundu  Kultura  Sailak. 

Kodea 3.g.05/7 

Izena 

 Euskal  kultur  produkzioa  zabaltzea  eta  ezagutaraztea 

Deskripzioa 

 Udalak  ahalegin  berezia  egin  beharko  du  euskal  kultur  produkzioa  
zabaltzen  eta  ezagutarazten.  Udalak  urtean  zehar  euskarazko  



ikuskizunak  (zinea,  antzerkia,  erakusketak,  kontzertuak,  kale  
ikuskizunak…)  eskainiko  ditu  jarraipen  eta  aldizkakotasun  jakin  batean.  
Horretarako,  merkatuan  eta  karteldegian  unean  dauden  euskal  ekoizpen  
ospetsuenak  eta  estimatuenak  kultur  programazioan  eskaintzeko  
ahalegina  egingo  du  udalak  eta  eskura  dituen  komunikabideen  bitartez  
horren  berri  eman.  Horretarako,  udalak  euskaraz  sortutako  ekoizpenen  
berri  emateko  eskura  dituen  azpiegiturak  eskainiko  ditu,  antzokiak,  
zineak,  kultur  aretoak,  erakusketa-gelak… 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Kultura Saila 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Kultura-ekoizleak 
* Kultur taldea 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Altua 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Kultur produkzioak ezagutarazteko egindako ekimene 

 

 

 

Identifikazioa 

Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.h  -  Hedabideak 

Neurria 3.b.01  -  Komunikabideen  garrantzia  gero  eta  handiagoa  denez,  
euskarazko  komunikabideak  hizkuntza-normalizazioaren  arlo  
estrategikotzat  jo  behar  ditu  administrazioak,  baita  euskarazko  prentsak  
horretan  zer  paper  jokatu  behar  duen  erabaki  ere,  eta  horren  arabera  



laguntzak  eskaini. 

Kodea 3.b.01/3 

Izena 

 Eskualde  edo  herri  mailako  komunikabideetan  euskararen  erabilera  
bultzatzearren,  laguntzak  emateko  irizpideak  finkatu  eta  horren  arabera  
esleitu  dirulaguntzak 

Deskripzioa 

 Herri-mailan  erdaraz  ari  diren  komunikabideetan  euskararen  presentzia  
sustatzeko  dirulaguntzak  bidera  ditzake,  euskararen  sustapenean,  
garapenean  eta  normalizazioan  izan  dezakeen  eragina  dela  eta.  Udalak,  
euskarazko  komunikabideen  dirulaguntzetarako  ezar  ditzakeen  hainbat  
irizpide  ahantzi  gabe,  euskarazko  ordu  edota  orri-kopurua  eta  
programazio-  nahiz  atal-mota  har  ditzake  kontuan.  Bereziki,  
bultzatzekoak  izan  daitezke  haur  eta  gazteei  zuzendutako  atalak  edo  
emanaldiak. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 
* Gobernu Batzordea 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Komunikabideak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

* BAILARAKO BESTE ERAKUNDE BATZUK 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 

 * Emandako laguntzaren zenbatekoa eta diruz lagundut 

 

 

 

Identifikazioa 



Helburu nagusia Euskara  Biziberritzeko  Plan  Nagusiaren  helburu  nagusia  da  euskaraz  bizi  
nahi  duten  herritarrei  horretarako  aukerak  bermatzeko  behar  diren  
hizkuntza-politikako  neurriak  erabakitzea  eta  bultzatzea.  Euskal  Herrian,  
maila  pertsonalean,  sozialean  eta  ofizialean,  euskararen  berreskurapen  
osoa  lortzeko  euskararen  aldeko  urratsak  areagotzea. 

Helburu 
estrategikoa 

3  -  Euskararen  elikadura 

Esparrua 3.h  -  Hedabideak 

Neurria 3.b.03  -  Euskarazko  prentsak  elkarlana  bultzatu,  baliabideei  ahalik  eta  
etekinik  handiena  atera,  kalitatea  hobetu  eta  produktu  berriak  eskaini  
behar  ditu. 

Kodea 3.b.03/2 

Izena 

 Haur  eta  gazteentzako  euskarazko  eskaintza  sustatzea 

Deskripzioa 

 Haur  eta  gazteen  kolektiboa  funtsezkoa  denez  euskararen  etorkizunari  
begira,  komunikabideetan  ere  leku  berezia  egin  behar  zaie  haur  eta  
gazteei;  euren  interesei  egokitutako  gaiak  eta  edukiak  eskaini  behar  
zaizkie.  Hortaz,  besteak  beste,  herriko  aldizkarian  artikuluak,  
ikastetxeen  ekimenak,  jokoak,  denbora-pasak,  ipuinak,  lehiaketak  eta  
abar  txerta  daitezke,  edota  atal  berezia  era  daiteke. 

Udal agenteak 

Udal agente 
generikoak 

* Euskara Zerbitzua 

Udal agente 
espezifikoak 

- 

Beste agente batzuk 

Beste agente 
generiko batzuk 

* Komunikabideak 

Beste agente 
espezifiko batzuk 

- 

Beste datu batzuk 

Lehentasuna Erabatekoa 

Oharrak - 

Adierazleak 



 * Ekintza-kopurua 

 


