
 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

AKTA Eguna 2021/02/03 Ordua 10:00 

BERTARATUAK Borja, Nerea, Bego, Josu eta Beñat. 

Gaia Erabakia Arduraduna 

1 
2021eko kudeaketa-
plana 

2021eko kudeaketa-plana aztertu eta onartu da (ikus 
eranskina). 

2020ko planean oinarritutako plana da, ekintza batzuk 
gehituta. Honako hauek dira nabarmentzeko kontuak: 

 Ekintzak egiteaz gain, neurtu egingo ditugu. 

 Ekintza bakoitzerako arduradun bat izendatu 
dugu. 

 Lankideei euskara-planaren berri emateko 
buletin digital bat sortuko dugu.  

 

2 
Kudeaketa-planeko 
ekintzen 
arduradunak 

Borjak eta Josuk kudeaketa-planeko ekintzetako 
arduradunei jakinaraziko diete beren izenak proposatu 
direla ardura zehatz horietarako. Arduradun horien 
oniritzia jasotakoan, kudeaketa-planaren berri emango 
zaie langile guztiei buletinaren bidez. 

Borja 

Josu 

3 
Lankideei kudeaketa-
planaren berri 

Lehenengo buletina kudeaketa-planaren berri emateko 
erabiliko dugu. 

Beñatek sortuko du buletin-eredua, baina, horretarako, 
Josuk erakundearen letra-tipo, logotipo eta abarrak 
bidaliko dizkio. 

Buletinean Borjaren mezua sartuko dugu, buletina bera 
eta 2021eko kudeaketa-plana aurkeztuz. 

Buletin-eredua sortutakoan jakingo dugu testuek zein 
letra-kopuru izan behar duten. 

Borja 

Josu 

Beñat 

Hurrengo bilera Eguna 2021/02/25 Ordua 10:00  

 

 

 

 

 



 

 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

AKTA Eguna 2021/02/25 Ordua 12:00 

BERTARATUAK Borja, Nerea, Bego, Josu, Karmele eta Beñat. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 
Egindako lanen 
errepaso azkarra 

 Kudeaketa-planean arduraren bat edo beste 
hartuko duten lankideekin  erronda egin da eta 
guztiek azaldu dute parte hartzeko jarrera ona. 

 Buletina. Lehenengo alea banatu zen eta ematen 
du ondo hartu dela. 

 Ahozko harreraren neurketak. PRECOko 
Karmele, Mari Jose eta Jose Mari, eta LHK-ko 
Laura hasi dira neurketak egiten. Urtean lau 
astetan egingo dituzte neurketak. 

 Idatzizko harreraren neurketa. Asier eta Mari 
Jose hasi dira idatziz jasotzen diren kontsulten 
segimendua egiten. Urtarrilaren 1etik 
abenduaren 31ra egingo dute segimendua eta 
erregistro guztiak hartuko dituzte kontuan. 

 … 

 

2 
Jendaurreko 
ekitaldiak 

2021eko ekain inguruan jendaurreko ekitaldi bat egingo 
da. Hura prestatzen hasterakoan hizkuntza-irizpideak 
kontuan hartuko dira. 

Josu 

3 
Kudeaketa-Plana 
onartzea 

Osoko Bilkuran ez da propio kudeaketa-plana onartu, 
baina Borjak planaren berri ematen du uneoro. 

 

4 
Bitartekari 
euskaldunak 

PRECOko profesionalei gutun bat bidali zitzaien beren 
euskara-maila zein den galdetuz. Momentuz 16 erantzun 
jaso dira eta 17 falta dira erantzuteko. Falta direnei 
telefonoz deituko diegu erantzuna bidaltzeko eskatzeko. 

Bego 

5 
Beste neurketa 
batzuk 

2020an egingo ditugun segimenduen artean, 
Administrazioekin ditugun harremanen segimendua eta 
LHK-an bidaltzen diren mezu orokorren segimendua 
daude; Bego arduratuko da bi horietaz. 

 Administrazioekin harremanak: datozen 
asteetan landuko dugu. 

 Mezu orokorrak: jarraipena egiteko tresna 
sortuta dago. Mezu orokor guztiak neurtuko dira: 
LHK-ko langileei bidaltzen zaizkienak, Osoko 

Bego 

Borja 

Josu 

Beñat 



 

Bilkurari bidaltzen zaizkionak, e.a.). Horretarako, 
mezuak bidaltzerakoan, Bego ezkutuan atxikiko 
da, berak ere mezuak jaso ditzan eta guztien 
jarraipena ahal izan egin dezan. 

6 Laneko trebakuntza  

Trebakuntza-plana izan dugu mintzagai. Aurreikusitako 
formazio-saioen artean zeintzuk egin daitezkeen euskaraz 
identifikatu genuen 2020ko azaroko batzordean (ikus 
eranskina). Formazioak antolatzerakoan kontuan izango 
ditugu irizpide horiek. 

Bestalde, aurreikusi gabeko formazioak eskainiko dira 
datozen hilabetetan: Berdintasuna, Soldatak, Laneko 
balzintzak, e.a. Horietan ere hizkuntza-irizpideak 
txertatzen ahaleginduko gara. 

Josuk egingo du formazioetako hizkuntzen erabileraren 
segimendua. 

Nerea 

Josu 

Hurrengo bilera Eguna 2021/04/27 Ordua 10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

AKTA Eguna 2021/04/27 Ordua 10:00 

BERTARATUAK Borja, Nerea, Josu eta Beñat. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 Buletina 
Euskara Batzordeak oniritzia eman dio 2. buletinari. 
Koordinazio Batzordean aurkeztu ondoren langile guztiei 
bidaliko die Josuk. 

Josu 

2 
Lauraren 
ordezkoa 

 Lauraren ordezkoa izango den Martari Nereak egingo dio 
harrera. Bada, kontuan izango ditu erakundearen 
hizkuntza-irizpideak, eta saiatuko da euskarak presentzia 
izaten, bai azalpenak ematerakoan, bai lankideak 
aurkezterakoan. 

 Euskara Planaren berri emango diote Josuk eta Beñatek 
Martari. Zehazki, planean izango dituen eginkizunen 
transferentzia egingo diote. 

Nerea 

 

 

Josu / Beñat 

3 Formazioa 

LHK-an hurrengo formazioa mediazio-tekniken ingurukoa 
izango da eta IMQ enpresak emango du. 

Nereak formakuntza egiteko aukeraz galdetu zuen eta 
formakuntza hori ezin zutela euskaraz eman erantzun zioten.  

Gutxienez dokumentazioa euskarara itzuli dezaten saiatuko da. 

Nerea 

4 HOEI 

Eusko Jaurlaritzak HOEI berriak onartu ditu. LHK-ko planaren 
arabera, Osoko Bilkuran onartu behar ditugu orain. Hurrengo 
Osoko Bilkurako gai-zerrendan sartzea proposatuko diogu 
idazkari berriari. 

Bestalde, LHK-ko langile guztientzako aurkezpen bat egitea  
erabaki dugu, ordubete inguruko saio baten bidez HOEIen berri 
emateko. Beñatek egingo du aurkezpena. Maiatzean egitea 
erabaki dugu, baina ez da egunik zehaztu. 

Josu / Beñat 

 

 

Beñat 

5 
Errotulazio 
aldakorra 

Kudeaketa Planean jasota dago errotulazio aldakorraren 
azterketa egitea eta, beharrezkoa bada, neurri zuzentzaileak 
hartzea. Nereak egingo du bulegoetako errotulazioaren 
azterketa. 

Nerea 

6 
Datozen 
lanketak 

 Ahozko harreraren bigarren neurketa: Lauraren ordezkoa 
den Marta martxan hasten denean egingo dugu, 
seguruenik maiatzean. 

 Mezu laburrei buruzko trebakuntza: Langileen arteko 
mezu laburrak (oharrak, jakinarazpenak, etab.) idazteko 
irizpide eta dokumentu-eredu batzuk azaldu langileei, 
2020an egin zen bezala: lan asko pilatuko zaizkigu 

 



 

maiatzean. Hori horrela izanik, akaso ekainera atzeratu 
beharko da. 

 Ahozko erabileraren neurketa: Martak martxa hartzen 
duenean egingo dugu, maiatzean ez bada ekainean. 

 Idatzizko mezu laburren neurketa: ekainean egingo dugu. 

Hurrengo bilera Eguna 2021/06/03 Ordua 11:30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERRENDA Eguna 2021/06/03 Ordua 12:30 

DEITUAK Yolanda, Nerea, Josu, Maite eta Beñat. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 HOEI Hurrengo pausua HOEI Osoko Bilkurara eramate da. Yolanda 

2 Lan-bilerak 

Lan-bileretan euskararen erabilera sustatzeko ekintzak: 

 Bilera-geletan kartela 

 Eposta idazkariaren izenean 

 Bideoa 

Lan-bileren jarraipena: Koordinazio Batzordea.  

E-maila Yolandak bidaliko du eta mezua Josuk idatzi eta 
Yolandarekin kontrastatuko du. 

Josuk kartelak batzar-geletan jarriko ditu. 

BAGABILTZA buletinean ere argitaratuko da. 

Datorren astean zabalduko da mezu orokorra. 

Yolanda 

Josu 

3 
Ahozko 
erabileraren 
neurketa 

Beñatek Martak egin duen ahozko erabileraren neurketaren 
berri eman du. 

Beñat 

4 
Herritarren 
arreta telefonoz 

Herritarrei telefonoz egiten zaien harreran hizkuntzen erabilera 
neurtzen ari gara. Urtean hiru egingo dira eta ekainean 
bigarren neurketa egingo dugu (Marta, Karmele, Jose Mari, 
Mari Jose). 

Karmele bajan dago eta bere postuari dagokion neurketa ez 
dugu egingo. 

Maite 

5 Buletina 

Proposatzen diren gaiak: 

 Yolandaren zutabea, bere zeregin berrietan euskara-planari 
jarraipena egitea egongo dela esanez, eta helburua 
hizkuntza-irizpide ofizialak betetzea dela gogoraraziz (eta 
eskatuz). Yolandak idatziko du eta Josurekin kontrastatuko 
du. Idatzitakoan Maitek buletinean sartuko du. 

 Lan-bileretan euskararen erabilera sustatzeko jarraibideak. 
Beñatek buletinean prest utzi du. 

 Ahozko erabileraren emaitzak oso onak izan dira. Beñatek 
buletinean prest utzi du. 

Yolanda 

Josu 

Maite 



 

6 
Idatzi laburrei 
buruzko 
trebakuntza 

Mezu laburrak euskaraz idazteko trebakuntza egiten saiatuko 
gara uztaila erdi aldera. Oporrak kontuan hartuko ditugu. 

Josuk prestatuko du eta laburra eta praktikoa izango da. 
Aurretik gehien erabiltzen diren mezuak eskatuko dizkie 
lankideei. 

Ondoren, iraila aldera, hizkuntzen neurketa egingo da. Martak 
egingo du. 

Josu 

7 
Norberak 
dakarrena 

  

Hurrengo bilera Eguna 2021/07/12 Ordua 10:00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERERNDA Eguna 2021/09/14 Ordua 10:00 

DEITUAK Yolanda, Nerea, Josu eta Maite. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 Web-orria 

Web-orria euskaraz lehenesteko erabakia. 

Yolandak Tomasekin hitz egin du, eta aurrerago pentsatuko 
dugula erabaki dute. 

Web-orria eguneratzen gabiltza eta hizkuntza-normalkuntza 
atala sortuta dago. 

Yolanda 

2 Neurketa 

Irailean lankideen arteko idatzizko mezu laburren neurketa 
egingo dugu.  

Josuk lankideen artean bidalitako azken hamar mezuen 
neurketa egingo du. Irailaren 17an hasiko da lankideekin banan-
banan elkartzen. Lankide bakoitzari barruko, LHK-ko, azken 
hamar mezuak erakusteko esango dio.   

Hurrengo buletinean neurketa horretan oinarritutako emaitzak 
argitaratuko ditugu. 

JOSU 

3 BAGABILTZA 

Urri bukaeran argitaratuko dugu BAGABILTZAKO laugarren 
zenbakia. Tomasen elkarrizketa, zutabea, argazki lehiaketako 
irabazleak eta ikastaroaren berri eman gehi idatzi laburren 
neurketa. 

Ardurak 

Tomasen elkarrizketa: IVAPeko aldizkariko elkarrizketarekin 
laburpena eta lotura argitaratuko ditugu. JOSU 

Argazki lehiaketako irabazlearen zutabea: irabazleari zutabea 
idaztea proposatuko diogu. IRABAZLEA 

Formazio saioa eta idatzizko mezu laburren neurketa: 
saioaren nondik norakoak eta honekin lotuta egindako 
neurketa azalduko ditugu: JOSU eta MAITE 

HAINBAT 

4 
Argazki 
lehiaketa 

Zortzi argazki jaso ditugu.  Josuk berriz gogoraraziko die 
lankideei. 

Lehenengo bozkatu egingo dugu. Urriaren erdialdera denok 
online batuko gara eta bideo baten aurkeztuko ditugu argazki 
guztiak. Irabazlea ere egun horretan jakinaraziko dugu. 

Hurrengo batzordean zehaztuko dugu. 

MAITE 



 

5 

Asierren eta 
Begoren 
ordezkoak 
lanean 

Asierren ordezkoak, Josunek, dagokion maila (C1) du euskaraz. 
Lehenengo egunean harrera euskaraz egingo diote eta euskara 
Planaren berri emango zaio. 

Karmele bajan zegoen eta lanera bueltatu da. Begoren 
ordezkoa kontratatzen bada, jakinaraziko digute. 

 

6 
Euskararen 
Eguna 

Zer egingo dugu abenduaren 3an?  

Hurrengo batzorderako proposamenak pentsatu eta 
batzordera ekarriko ditugu. 

Ideia zaparrada: 

- Lankideei hitza eman 

- Neurketen emaitzak aurkeztu 

- Urteko laburpena egin 

- Jolasa (Tribial estilokoa) 

DENOK 

7 
Norberak 
dakarrena 

Josu Mintza saioekin hasi da. 5 talde daude, 4 astean behin eta 
bestea aste birik behin. 

 

Hurrengo bilera Eguna 2021/10/05 Ordua 10:00  

 

 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERRENDA Eguna 2021/07/12 Ordua 10:00 

DEITUAK Yolanda, Nerea, Josu eta Maite. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 Web-orria 

 
Webgunea egokitzen ari gara, eta euskara lehenesteko aukerak 
begiratzen gabiltza. 

Eskaera batzuk euskaraz egiten dira, baina formularioko itemak 
gaztelaniaz heltzen dira, hau da, web-orria gaztelaniazko 
bertsioan izaten dute gehienek.  

Web-orriko hizkuntza lehenetsia euskara izatea hainbat 
faktorek baldintzatzen dute, eta batzuk ez daude gure esku 
(herritarraren ordenagailu eta interneteko hizkuntza adibidez) 
baina bai erabaki genezake informatikariekin hitz egin eta guk 
lehenestea. Erabaki bat da eta aurrerago hausnartuko dugu. 

 



 

2 Neurketak 

Aurrez aurreko eta telefono bidezko arretaren bigarren 
neurketa egin da.  
Araban erabiltzen da gaztelania gehien, herritarrek horrela 
eskatzen duelako.  

Bilbon euskara dezente erabiltzen da.  

Donostian elkarrizketa batzuk gaztelaniaz izaten dira, nahiz eta 
bezeroak euskaraz egin. Bertako langilea erosoago sentitzen da 
gaztelaniaz hitz egiten. Beldurra sentitzen du informazio gal 
dadin eta azalpen teknikoak egin behar dituenez, gaztelaniara 
pasatzen da. 

Hirugarren neurketa urrian egingo dugu, eta abenduan beste 
neurketekin batera aurkeztuko ditugu. 

 

3 Ateko mezua 

LHK-ko Bilboko egoitzara hurreratzen diren guztiek atean 
lehenengo mezua gaztelaniaz entzuten dute. Mezu hau 
euskaratzeko aukerak mahaigaineratu ditugu. 

Makina oso zaharra da eta ezin da aldatu. Duela hiru urte 
galdetu zen aukera honi buruz. 

 

4 BAGABILTZA 

Urri bukaeran argitaratuko dugu urteko azkenaurreko 
BAGABILTZA, laugarren zenbakia. 

Gaiak: Tomasen elkarrizketa, zutabea argazki lehiaketako 
irabazleak idatzita eta idatzizko mezu laburren gaineko 
trebakuntzaren eta neurketaren artikulua. 

 

5 
Argazki 
lehiaketa 

Kartela eta plataforma prest daude. 

Datorren astean bidaliko dugu informazioa. Saria landare bat 
izango da. 

 

6 
Idatzi laburrei 
buruzko 
trebakuntza 

Mezu laburrak euskaraz idazteko trebakuntza egingo dugu 
uztailaren 14an. Bi orduko trebakuntza izango da eta Maitek 
ere parte hartuko du. Josuk lankideen arteko mezuak jaso ditu 
trebakuntzan erabiltzeko. 

Irailean Martak hizkuntzen neurketa egingo du. 

 

7 

Asierren eta 
Begoren 
ordezkoak 
lanean 

Zaila izaten ari da ordezkoak bilatzea, baina euskarako perfila 
kontuan hartuko dela bermatuta dago. 

 

8 
Norberak 
dakarrena 

  

Hurrengo bilera Eguna 2021/09/14 Ordua 10:00  

 
 



 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERERNDA Eguna 2021/09/14 Ordua 10:00 

DEITUAK Yolanda, Nerea, Josu eta Maite. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 Web-orria 

Web-orria euskaraz lehenesteko erabakia. 

Yolandak Tomasekin hitz egin du, eta aurrerago pentsatuko 
dugula erabaki dute. 

Web-orria eguneratzen gabiltza eta hizkuntza-normalkuntza 
atala sortuta dago. 

Yolanda 

2 Neurketa 

Irailean lankideen arteko idatzizko mezu laburren neurketa 
egingo dugu.  

Josuk lankideen artean bidalitako azken hamar mezuen 
neurketa egingo du. Irailaren 17an hasiko da lankideekin banan-
banan elkartzen. Lankide bakoitzari barruko, LHK-ko, azken 
hamar mezuak erakusteko esango dio.   

Hurrengo buletinean neurketa horretan oinarritutako emaitzak 
argitaratuko ditugu. 

JOSU 

3 BAGABILTZA 

Urri bukaeran argitaratuko dugu BAGABILTZAKO laugarren 
zenbakia. Tomasen elkarrizketa, zutabea, argazki lehiaketako 
irabazleak eta ikastaroaren berri eman gehi idatzi laburren 
neurketa. 

Ardurak 

Tomasen elkarrizketa: IVAPeko aldizkariko elkarrizketarekin 
laburpena eta lotura argitaratuko ditugu. JOSU 

Argazki lehiaketako irabazlearen zutabea: irabazleari zutabea 
idaztea proposatuko diogu. IRABAZLEA 

Formazio saioa eta idatzizko mezu laburren neurketa: 
saioaren nondik norakoak eta honekin lotuta egindako 
neurketa azalduko ditugu: JOSU eta MAITE 

HAINBAT 

4 
Argazki 
lehiaketa 

Zortzi argazki jaso ditugu.  Josuk berriz gogoraraziko die 
lankideei. 

Lehenengo bozkatu egingo dugu. Urriaren erdialdera denok 
online batuko gara eta bideo baten aurkeztuko ditugu argazki 
guztiak. Irabazlea ere egun horretan jakinaraziko dugu. 

Hurrengo batzordean zehaztuko dugu. 

MAITE 



 

5 

Asierren eta 
Begoren 
ordezkoak 
lanean 

Asierren ordezkoak, Josunek, dagokion maila (C1) du euskaraz. 
Lehenengo egunean harrera euskaraz egingo diote eta euskara 
Planaren berri emango zaio. 

Karmele bajan zegoen eta lanera bueltatu da. Begoren 
ordezkoa kontratatzen bada, jakinaraziko digute. 

 

6 
Euskararen 
Eguna 

Zer egingo dugu abenduaren 3an?  

Hurrengo batzorderako proposamenak pentsatu eta 
batzordera ekarriko ditugu. 

Ideia zaparrada: 

- Lankideei hitza eman 

- Neurketen emaitzak aurkeztu 

- Urteko laburpena egin 

- Jolasa (Tribial estilokoa) 

DENOK 

7 
Norberak 
dakarrena 

Josu Mintza saioekin hasi da. 5 talde daude, 4 astean behin eta 
bestea aste birik behin. 

 

Hurrengo bilera Eguna 2021/10/05 Ordua 10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERRENDA Eguna 2021/10/05 Ordua 10:00 

DEITUAK Yolanda, Josu eta Maite. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 
Argazki 
lehiaketa 

Bozketa azken eguna urriaren 8a. 

Urriaren 21ean 13:00etan jarri dugu hitzordua. Josuk ahalik 
eta azkarren bidaliko du deialdia. 

Sari banaketarako Maitek bideo bat egingo du.  

Bilboko egoitzan denok gela baten batuko gara, eta Donosti eta 
Gasteizkoak online.  

Partaideei berba egiteko aukera emango diegu, zergatik argazki 
hau eta ez beste bat? Lekuaren inguruan....  

Saria banatuko dugu. Josu eta Yolanda arduratuko dira landara 
erosteaz. 

MAITE/JOSU 

2 BAGABILTZA 

Azaro hasieran argitaratuko dugu. 

Ardurak 

Tomasen elkarrizketa: Josuk , elkarrizketari buruzko testua 
prestatu du. 

Argazki lehiaketako irabazlearen zutabea: IRABAZLEA 

Formazio saioa eta idatzizko mezu laburren neurketa: JOSU 
eta MAITE 

Formatuaren arabera, ze argazki jarri erabakiko dugu. 

HAINBAT 

3 Neurketa 

Idatzizko barneko mezuen neurketan 100 mezu neurtu ditugu. 
Erdia baino apur bat gehiago euskaraz soilik dira. Datorren 
urtean berriz egingo dugu.  

Datuak BAGABILTZAn argitaratuko ditugu. 

MAITE 

4 
Josune, lankide 
berria 

Marta eta Josuk harrera egin zioten. Euskalduna eta jarrera 
onekoa.   

JOSU 

5 
Euskararen 
Eguna 

Zer egingo dugu abenduaren 3an?  

Lankideei hitza hartzea proposatuko diegu. Ideiak: 

- Neurketak egiten ari gara. Aplikazioan euskaraz zenbat 
sartu dira. Mari Jose? 

DENOK 



 

- Aurrez aurreko eta telefono bidezko harrera neurtu 
dugu. Marta? 

- Lankideen arteko ahozko erabilera 

- Mezu laburren neurketa 

Proposamenak 

Bideo bat: boletinak, grafikoak… 

Bigarren zatian tribial formatua erabiltzea baloratu 
dugu. Maitek, hurrengo batzordera, proposamen bat 
ekarriko du. 

Hurrengo bilera Eguna 2021/11/10 Ordua 10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILERA LHK – EUSKARA PLANA 

GAI-ZERRENDA Eguna 2021/11/10 Ordua 10:30 

DEITUAK Yolanda, Nerea, Josu eta Maite. 

Gaia Edukia Arduraduna 

1 
Argazki 
lehiaketa 

Balorazioa: 

Oso ondo baloratu dugu eta azken ekitaldiarekin gustura geratu 
gara. Ekimen interesgarria izan da. Momentu informalak 
sortzen dituen ekimen gehiago antolatzen jarraitu behar dugu. 

Parte hartzea erraza izan da eta horrek jendea animatu du. 

 

2 BAGABILTZA 

4. buletina aste honetan bidali dugu. Osoko bilkuran, 
karpetetan inprimatuta banatuko ditugu.  

Datorren urtean buletinarekin jarraituko dugu, posible bada 
data berberetan. 

 

3 Neurketa 
Ahozko neurketen emaitza grafiko bidez aurkeztuko dugu 
abenduaren 16ko ekitaldian. Eta urtean zehar egindako 
gainerako neurketekin ere berdin egiten saiatuko gara. 

 

4 
Letra tipoak 
dokumentu 
elebidunetan 

Beste eredu batzuk begiratuko ditugu eta erabakiko dugu. 
IVAPen begiratuko dugu eta Bittor Uragari ere galdetuko 
diogu. 

- Josuk IVAPen Estilo Liburuan begiratu du, eta 230. 
orrialdean dago erantzuna: 

“Testuak bi zutabetan ematen badira, utzi ezkerrekoa 
euskararentzat. Bi hizkuntzetan letra zuzena (normala) 
erabiltzea da egokiena; hala ere, erdara “apaldu” nahi 
izanez gero, idatzi zutabe hori etzanez”. 

- Bittor bat dator IVAPen jarraibideekin. 

- Bi hizkuntzetan letra zuzena (normala) erabiliko dugu 
aurrerantzean. 

 

5 

Aplikatzeko 
hitzarmenari 
buruzko 
kontsultak 

Aspaldi ez dugu jasotzen kontsultarik euskaraz, eta asko 
Gipuzkoatik datoz. 

- Webgunearen euskarazko bertsioa lehenesten ez bada, nola 
bideratu daiteke kontua? Mezu orokor bat bidal daiteke? Mari 
Joserekin hitz egingo dugu? 

Irtenbidea ez da erreza.  

 



 

Aukera bat, kontsulta betetzean esparru bat gehitzea da; 
harremanetarako hizkuntza hain zuzen.  

6 
Euskararen 
Eguna 

Abenduaren 16an egingo dugu ekitaldia. 10:00etan hasiko 
gara. 

- Lehenengo zatian neurketen emaitzak aurkeztuko ditugu: 
ahozko neurketa (Marta, Jose Mari eta Mari Jose), idatzizko 
mezuen neurketa (Josu), ahozko erabilera/mintzagrama  
(Marta eta Josu), idatzizko zirkularren neurketa (Josu) eta 
administrazioarekin harremana. 

- Ondoren, Josuk eta Maitek prestatutako jolasari ekingo diogu. 
Galde-erantzunen jolasa izango da. Jarraian bazkaria dagoenez, 
denak fisikoki Bilboko bulegoan batzen saiatuko gara. 

- Abenduaren 3ko astean, euskararekin lotutako mezuak 
prestatuko ditu Maitek, giroa berotzeko.  

 

Hurrengo bilera Eguna eguna Ordua 00:00  

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izaera orokorreko eta zabalkunde handiko agiri guztiak ele 

bietan: iragarkiak, argitalpenak, sustapen-materiala 

(katalogoak, gonbidapenak, egutegiak, etab.) eta urteko 

txostenak edo antzerakoak, euskaraz ere argitaratuko direla 

bermatu.

SEGIMENDUA EGIN

x x x x x x x x x x x x Nerea

Urtean zehar artikuluren bat euskaraz sortzea, ahal dela, langile 

ezberdinen inplikazioarekin.

SEGIMENDUA EGIN

x x x x x x x x x x x x Borja

Jendaurreko ekitaldietan euskarak izan dezakeen presentziaz 

gogoeta egin, hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla 

bermatu.

SEGIMENDUA EGIN

x x x x x x x x x x x x Javier

Herritarrek/erabiltzaileek euskaraz egiten dituzten idatzizko 

eskaerei euskara hutsean erantzun. 

SEGIMENDUA EGIN

x x x x x x x x x x x x Asier, Mari Jose

Gaztelaniaz egiten diren eskaerei ele bitan erantzun, eta 

bezeroari adierazi hurrengoan nahi badu euskaraz zuzendu 

daitekeela LHKra (sistematikoa izan behar da ohar hori)

SEGIMENDUA EGIN (oharra ezartzen den)

x x x x x x x x x x x x Asier, Mari Jose

SEGIMENDU OROKORRA: bezeroekin izandako idatzizko 

harremanetan hizkuntzen erabilera orokorra neurtu.
x x x x x x x x x x x x Asier, Mari Jose

2.2. Ahozko harremanetan (aurrez aurre 

eta telefonoz), herritarrei/erabiltzaileei 

erabili nahi duten hizkuntza erabiltzeko 

aukera ematea.

Ahozko harrera egiteko gida sortuta dago. 2020an egin zen 

bezala, lan horretaz arduratzen diren langileei azaldu eta 

harrera nola egin gogoraraziko zaie.

SEGIMENDUA EGIN: ahozko harrera euskaraz egiten den.

x

Laura (LHK), Mari 

Jose, Jose Mari eta 

Karmele (PRECO)

EGUTEGIA (hilabeteak)
Arduraduna(k)

1.2. Marketinean, publizitatean, prentsa-

oharretan eta jendaurreko ekitaldietan 

euskara ere erabiliko dela bermatzea

HELBURUAK NEURRIAK

2.1. Idatzizko harremanetan, 

herritarrekin/erabiltzaileekin euskara ere 

erabiliko dela bermatzea.



 

 

Hodeiko karpeta nagusiak euskaratu x Josu

Lan arriskuekin, prebentzioarekin eta ingurumenarekin 

zerikusia duten errotuluak elebitan jartzen direla bermatu.
x x x x x x x x x x x x Nerea

Errotulazio aldakorra elebitan jartzen dela bermatu. x x x x x x x x x x x x Nerea

Zuzendaritzak posta elektronikoz bidaltzen dituen 

komunikazioak, zirkularrak, e.a., euskaraz edo elebietan izango 

dira. 

SEGIMENDUA EGIN

x x x x x x x x x x x x Bego

Langileen arteko mezu laburrak (oharrak, jakinarazpenak, 

etab.) idazteko irizpide eta dokumentu-eredu batzuk azaldu 

langileei, 2020an egin zen bezala.

x Josu

SEGIMENDUA EGIN: langileen arteko mezu laburretan 

erabiltzen diren hikzuntzen neurketa egin.
x x Laura

Lan-bileretan hizkuntza-irizpideak txertatzeko jarraibideak 

azaldu langile guztiei eta bilerak euskaraz egin ahal izateko 

dokumentu-ereduak azaldu langile guztiei, 2020an egin zen 

bezala: bilera-deiak eta aktak. (koordinazio -bileretan 

gogorarazi)

x Josu

SEGIMENDUA EGIN: bileretako euskararen erabileraren 

segimendua egin: bilera-deiak, bilerak, bilera-materiala, akta.
x Josu

PRECOk darabilen aplikazioa berritu. Aplikazioak elebitan lan 

egiteko aukera eskaini behar du, bilera-deiak eta aktak 

euskaraz ere jaso ahal izateko.

x x x x x x x x x x x x Bego

PRECOk erabiliko duen aplikazio berrian itzultzaile 

automatikoa txertatu, dokumentu guztiak elebietan egon 

daitezen (itzulpenak, ezinbestez, errebisatu egin behar dira 

beti).

x x x x x x Bego

PRECOko bitartekari euskaldunak identifikatu (haiei mezu bat 

bidalita) eta adierazi dagokion euskarrietan. 
x Borja, Josu

Euskaraldiarekin / Korrikarekin / etab. bat egin.

Berbasarea ekimena egin urtean behin. x x Elhuyar

Mintza-taldeak. x x x x x x x x x x x x Josu

SEGIMENDUA EGIN: Ahozko erabileraren neurketak egin 

mintzagramaren bidez.
x x Laura

3.2. eta 3.3.: Idatzizko eta ahozko 

komunikazio bertikalean eta 

horizontalean ezagutza-mailak eskaintzen 

dituen aukerak ahalik eta gehien baliatzea 

erabilera gehitzeko.

3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaian 

euskararen presentzia handiagoa izatea.



 

 

 

 

 

4.1. Pertsonen kudeaketarekin zerikusia 

duten gai guztietan euskara txertatzea.

Pertsonen kudeaketan erabiltzen diren agiri nagusiak 

identifikatu eta euskara hutsean edo ele bietan zeintzuk 

eskaini beharko liratekeen zehaztu. 

Ondoren, zehaztutako agiri horiek elebietan sortzeko neurriak 

hartu.

SEGIMENDUA EGIN

x Josu

Urteko trebakuntza-planean euskaraz eskaini daitezkeen 

trebakuntzen azterketa egin da, eta euskaraz eman 

daitezkeenak identifikatu dira.

Trebakuntza horiek euskaraz eman ahal izango dituzten 

hornitzaileak bilatu.

SEGIMENDUA EGIN: trebakuntzetako hizkuntzen erabilera 

orokorra.

x x x x x x x x x x Nerea

Ikastaroa euskaraz emango ez den kasuetan dokumentazioa 

euskaraz jasotzeko aukera jorratu. 
x x x x x x x x x x Nerea

Administrazio publikoekin ditugun harremanen mapeoa 

amaitu. Mapeo horretan azalduko da: zein erakunderekin 

ditugun harremanak; nolako harremanak ditugun (ahoz, idatziz 

edo bietara); nortzuk diren solaskideak (LHKkoak eta delako 

erakundekoak); eta solaskideen euskara-gaitasuna.

x Bego, Josu

Alde bietako solaskideen gaitasunaren araberako eskaintza 

egin erakunde bakoitzari, eta alde biek konpromisoak hartzea 

sustatu.

SEGIMENDUA EGIN: konpromisoa hartu den erakundeen 

artean zein izan den egiaz hizkuntzen erabilera; eta erabilera 

orokorra.

x x x x x x x x x x Bego, Josu

4.2. Laneko prestakuntzan euskara 

presente izatea.

5.1. Administrazioarekiko harremanetan 

euskararen erabilera handitzea.



 

 

 

5.2. Erakunde pribatuekiko (finantza-

entitateak, produktu- eta zerbitzu-

hornitzaileak) harremanetan euskararen 

erabilera handitzea.

Lehentasuna eman diegun erakundeei euskara-plana 

ezagutzera eman eta espresuki planteatu Kontseiluarekiko 

harremanetan euskaraz aritzeko aukera dutela (aurten 

mapeorik gabe, intuizioz eta erakunda gutxirekin, saiakera 

pilotu moduan).

SEGIMENDUA EGIN: erakunde horiekin dugun hizkuntzen 

erabilera.

x Nerea

Eusko Jaurlaritzak hizkuntza-irizpide berriak onartzen 

dituenean, LHK-ko Osoko Bilkuran ere onartu. Planaren atal 

bakoitza garatzeko eta helburuak jartzeko itsasargia izango dira 

hizkuntza-irizpideak, alderantziz esanda, Planaren helburua 

hizkuntza-irizpideak betetzea baita.

? Borja

Euskara Batzordeak bilerak egingo ditu modu iraunkorrean, 

gutxienez, hilean behin.
x x x x x x x x x x x x Josu

Erakundeko gainerako langileei euskara-planaren atal bat edo 

batzuetan ardura zehatzak hartzeko proposamena egingo zaie 

eta biartekoak eskainiko zaizkie.

x Borja

Euskara-planaren berri emango duen buletin digitala sortu eta 

zabaldu LHKko langile guztien artean. Urtean 5 ale.
x x x x x Josu

6.2. Hizkuntzen kudeaketa zerbitzuaren 

kudeaketan txertatu.

Osoko bilkurak PRECOko bitarterkariak berritzen dituenerako 

euskaraz dakitenen kuota bat ezarri eta betearazi.
x Borja

Osoko bilkuran plana onartu eta babestuko da, eta urteko 

kudeaketa-planaren betetze-maila aztertuko du.
x x Borja

Euskara ikasten edo euskara planaren proiektuan egindako 

ahalegina aitortu, esate baterako euskararen nazioarteko 

egunean, eta orokorrean euskara-planaren barruan martxan 

jarritako ekimenetan.

x Euskara Batzordea

Zuzendaritzak euskarari ematen dion babesa erakutsiko du eta 

antolatutako ekitaldi guztietan hartuko du parte.
x x x x x x x x x x x x Borja, Tomas

Langileei urtean behin euskara-planaren inguruan galdetu eta 

jasotako informazioa elkarbanatu lantaldean.
x Josu

6.3. Hizkuntza-kudeaketa pertsonen 

kudeaketan txertatzea.

6.1. Hizkuntza-politika erakundearen 

kudeaketarako tresnetan txertatzea.


