
 
 
 
 
 

 

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia  
 

DURANGO 
 

2009ko kudeaketa plana 
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Helburu nagusia 
 

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euska-

raz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko be-

har diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. 

Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euska-

raren berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak area-

gotzea. 

 
 

Euskarako aurrekontua: 449.300,00 
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Esparrua 1. Familia transmisioa 3.000,00 

Helburua Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa 
ziurtatu familia kideen arteko hizkuntza izan dadin. 

3.000,00 

Ekintza Aurrekontua 

Euskaraz dakiten haur zaintzaileen zerrenda osatu eta gurasoen eskura ipini - 

ESADAZU EUSKARAZ kanpaina: Haur jaioberrien gurasoentzat euskararekiko sen-
tiberatzeko egitasmoak (bildumak: ipuinak, kantuak,...) 

3.000,00 

Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman web orrian  
 
 

Esparrua  2. Euskalduntzea-prestakuntza 45.000,00 

Helburua Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu 
herritarren artean. 

 

Ekintza Aurrekontua 

ETORKINENTZAKO PROGRAMA: Helburua da, etorkinak euskal gizartea ezagutu 
dezatela eta euskara ikasteko lehen urratsak eman ditzatela 

4.000,00 

IKASTARO ESPEZIFIKOAK: Kasuan kasuko eragile eta taldeak identifikatu jardu-
era esparruka eta horren arabera ikastaroen eskaintza bideratu 

4.000,00 

BERBALAGUN: Euskaltegiekin batera ekintzak jarri abian, herritarrei euskara era-
biltzeko espazioak eta aukerak emanez. 

12.000,00 

BEKAK EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEKO: Baldintza minimo batzuk betetzearen 
truke dirulaguntzak eskaini 

23.000,00 

EUSKARA IKASTEKO ESKAINTZAREN BERRI EMATEA: euskara ikastearen ga-
rrantziaz sentsibilizatzeko eta herrian euskara ikasteko dauden aukeren, dirulagun-
tzen eta ikastaro espezifikoen berri ematea (hezkuntza, sukaldaritza, osasuna, 
kirola, komertzioak...). 

2.000,00 

 
 

Esparrua 3. Irakaskuntza 38.000,00 

 Ikastereduak  

Helburua Euskarazko ikastereduak sustatu   

Ekintza Aurrekontua 

D EREDUAREN ALDEKO KANPAINA: DBH, Batxiler, Lanbide Heziketan sartzear 
dauden gazteengan eragin, euskarazko ereduetan ikasten jarraitzeak dakartzan 
abantailak azaltzeko 

 

 

 Eskolaz kanpokoa 10.000,00 

Helburua Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera 
areagotu.  

 

Ekintza Aurrekontua 

Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak martxan jartzeko eta daudenetan 
garatzeko laguntzak eskaini. Ikastetxetik kanpora egiten diren ekimenak lehene-
tsiko dira. 

10.000,00 
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 Egitarau zehatzak 28.000,00 

Helburua Egitarau zehatzak eratu eta eskolei zuzendu euskaraz bizitzen la-
gunduko duten ohiturak bultzatzeko.  

 

Ekintza Aurrekontua 

EUSKARA ZINE ARETOETARA programan parte hartzera animatu eta hori gauza-
tzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaini (zine aretoa, sarrerak merkeagotzeko 
dirulaguntzak, esku-orriak prestatzea...) 

5.000,00 

EUSKARA INDARTZEKO SAIOAK eskola-ume eta gazte etorkinei zuzenduta (5-16 
urte bitartekoak). 

15.000,00 

KONTZERTU DIDAKTIKOAK: Eskola-umeentzako musika-ekitaldietan euskera eta 
musika uztartzea 

5.000,00 

PLENO TXIKIAK: eskola-umeak euskara erabili dezaten tresnak eskaintzea 3.000,00 
 
 

Esparrua 4. Administrazioa 20.000,00 

Helburua Euskararen ezagutza eta erabilera sustatu udal administrazioan, 
euskara hizkuntza-zerbitzua izan dadila bermatuz eta, aria-arian lan 
hizkuntza bilakatu dadin. 

 

Ekintza Aurrekontua 

Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko plana garatu  

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

- 

Euskara zerbitzuaren eginkizunaren arabera baliabideen beharrak neurtu 20.000,00 
 
 

Esparrua 5. Lan-mundua 41.000,00 

Helburua Lan munduan, merkataritzan eta ostalaritzan euskararen erabilera 
handitu 

 

Ekintza Aurrekontua 

DURANGOKO ENPRESEN Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eskaintzen dituz-
ten laguntzak ezagutarazi eta eskaera egiteko laguntza eskaini 

- 

ARLOKO ELKARTEEKIN harremanetan jarri eta euskararen inguruko proposamen 
orokor bat egin 

- 

GUK EUSKARAZ egitasmoa: merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko saioak 
abian jarri  

33.000,00 

ERROTULUAK EUSKARAZ: Laguntza teknikoa eta ekonomikoa eskaini errotuluak 
aldatu edo euskaraz ipintzeko, komertzioetan, toldoetan, ibilgailuetan… 

6.000,00 

Merkatari eta ostalariei egokitutako ikastaroak antolatu: Dendaketan… 2.000,00 
 
 

Esparrua 6. Aisia 110.000,00 

Helburua Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu - 

Ekintza Aurrekontua 

UDALEKO ASIALDI-EKINTZAK modu koordinatuan garatu - 

AISIALDIKO BEGIRALEEN LAN-POLTSA: Euskaraz dakiten aisialdirako begiraleen 
lan poltsa osatu 

- 

Tailer-ikastaroak euskaraz antolatu - 



 5

HITZALDIAK eta EMANALDIAK euskaraz antolatu 15.000,00 

EUSKAL KULTURA eta TRADIZIOAri lotutako ekintzak bultzatu 35.000,00 

UDA TOPERA: Udan euskaraz antolatzen diren ekintzak indartu 60.000,00 

EUSKARAZKO SAIOAK BERMATU: Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan 
(ludotekak, kultur etxeak...) antolatzen diren ekintzetan euskarazko saioak ber-
matu 

- 

 
 

Esparrua 7. Kirola - 

Helburua Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu  - 

Ekintza Aurrekontua 

2.f.02/2 - EUSKARAZKO TALDEAK osatu daitezen ikastetxe eta kirol taldeekin 
elkarlanean aritu 

- 

2.f.02/3 - JENDAURREKO KIROL-JARDUERETAN euskararen presentzia bultzatu - 
 
 

Esparrua 8. Kulturgintza   104.500,00 

 Euskarazko kultur ekimenak 9.000,00 

Helburua Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.  

Ekintza Aurrekontua 

BERTSOGINTZA: Herriko Jaietan, Euskal Astean eta bestelako ekimenen barruan 
bertso-saioak, erakusketak, hitzaldiak eta holakoak antolatzea. 

5.000,00 

HERRIKO FESTETAN eta KULTUR EKITALDI NAGUSIETAN euskararen presentzia 
bermatu 

- 

UDALEKO AZPIEGITURAK euskal kulturgintzan dabiltzan taldeen esku jarri 4.000,00 
 

 Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena 47.000,00 

Helburua Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.  

Ekintza Aurrekontua 

EUSKAL KULTUR PRODUKZIOA zabaltzea eta ezagutaraztea 40.000,00 

JULENE AZPEITIA ipuin, olerki eta bertso lehiaketa. 7.000,00 
 

 Irakurzaletasuna 35.500,00 

Helburua Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu  

Ekintza Aurrekontua 

UDAL LIBURUTEGIA era egokian hornitu, ezagutzera eman eta euskal materialen 
erabilera sustatu bertan 

8.000,00 

JULENE AZPEITIA ARGITALPENA: Julene Azpeitia lehiaketan saritutako lanak 
argitaratzea, eskoletan banatzea eta hedapena ematea. 

8.000,00 

DURANGOKO EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA 12.000,00 

HAUR LITERATURA ARETOA eta UMEEN TXOKOA LIBURU AZOKAN: Eragin 
esparruko ikastetxeekin batera euskal literaturaren zaletasuna bultzatzeko ekital-
diak antolatu 

4.000,00 

IPUIN KONTALARIEN SAIOAK Udal Liburutegian 3.500,00 
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 Tokian tokikoa 10.000,00 

Helburua Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta heda-
tzea sustatu 

 

Ekintza Aurrekontua 

TOPONIMOAK eta herriko ageriko HIZKUNTZA-PAISAIA normalizatu Euskaltzain-
diarekin bat etorriz 

- 

ASTARLOA BEKA: Durango Uriko herri hizkerari buruzko azterketa linguistikoa 
egiteko laguntzak eskaini Euskaltzaindiaren arauak eta metodologia betez 

10.000,00 

 

 Erlijioa 3.000,00 

Helburua Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu  

Ekintza Aurrekontua 

LAGUNTZA ESKAINI euskarazko ekintzak aurrera eramateko 3.000,00 
 
 

Esparrua 9. Komunikabideak  67.000,00 

 Euskarazko komunikabideak sustatu  

Helburua Herrian edo eskualdean euskarazko komunikabideen garapena 
sustatu edota euskararen erabilera bultzatu komunikabideetan. 

 

Ekintza Aurrekontua 

EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEA eskualde edo herri mailako komunikabi-
deetan: laguntzak emateko irizpideak finkatu eta dirulaguntzak esleitu 

12.000,00 

ESKUALDE EDO HERRI-MAILAKO EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEEI LAGUNTZAK 
emateko irizpideak finkatu eta horren arabera esleitu dirulaguntzak 

55.000,00 

 

 Publizitatea - 

Helburua Publizitatean euskararen presentzia bultzatu - 

Ekintza Aurrekontua 

PUBLIZITATEA EUSKARAZ: Herritarrek edo enpresek publizitatea euskaraz egi-
teko laguntza eman 

- 

 
 

Esparrua 10. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak 20.800,00 

Helburua Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu  

Ekintza Aurrekontua 

PAPERIK GABEKO informatizaziorako udalen ahaleginetan, zerbitzuak euskaraz 
eskuragarri jarri 

- 

TEKNOLOGIA BERRIETAN oinarritutako euskarazko produktu eta zerbitzuak es-
kaini Udal zentroetan 

- 

EUSKARA LANTZEKO TRESNEN ZABALKUNDEA egin herritarren artean - 

WEB-ORRIAK Euskaraz sortu edo euskaratzeko laguntza: Udalak eta udalerriko 
elkarteek eta herritarrek interneten duten edo jartzekoa duten informazioa euska-
raz ere egoteko laguntza teknikoa eta diruzkoa eskaini 

3.000,00 

durangoeuskaraz.net WEB ATARIA martxan ipini 17.800,00 
 


