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Aurrekontua Gastua

1. Familia transmisioa 0,00 4.500,00

1.1. Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia kideen
arteko hizkuntza izan dadin. 0,00 4.500,00

1.1.1. SENTSIBILIZAZIOA 0,00 4.500,00

1.1.1.2. Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak igorri: ipuinak,
kantuak, euskarazko gela apaingarriak, euskal izendegia...[Gutunak, disko digitalak, haur-hizkera
erakusten duten liburuxkak, egutegiak, "speak up" materiala, autoetako pegatinak, gidak,
euskararen "merchandising"-a (amantalak, sukaldeko arbelak...) eta gisakoak]

0,00 4.500,00

Aurrekontua Gastua

2. Euskalduntzea-Prestakuntza 0,00 49.100,00

2.1. Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean. 0,00 49.100,00

2.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 29.000,00

2.1.3.1. Euskara ikasteko diru-laguntzak eskaini baldintza batzuk betetzearen truke: klasera
joateko edota autoikaskuntza bidez ikasteko. 0,00 26.000,00

2.1.3.3. Euskararen oinarri-oinarrizko irakaskuntza finantziatu: etorri berrientzako murgiltze
saioak 16 urtetik beherakoentzat; transmisioa bermatzeko, 0-6 urte arteko haurren gurasoentzako
ikastaroak...

0,00 3.000,00

2.1.5. IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI 0,00 20.100,00

2.1.4.1. "Mintzalagun" proiektua jorratzeko taldeak sortu herrian (atzerritarrak eta adin guztietako
euskaldun zaharrak eta berriak aintzat hartuta). Formula berriak aztertu: bazkari-laguna,
kirol-laguna... [Mintzalagun, Berbalagun, Mintzakide egitasmoak eta gisakoak]

0,00 15.000,00

2.1.4.2. Euskararen ezagutza beharrak aintzat hartu eta ikastaroak antolatu herriko edo
eskualdeko euskaltegiekin elkarlanean: galdutako trebetasunak berreskuratzeko edo
birziklatzeko; euskarazko terminologia lantzeko; mintzamena lantzeko; jendaurrean hitz egiteko;
herri hizkeraz; hitanoaz... Begirale, kirol entrenatzaile, eskolaz kanpoko jardueretako arduradun,
irakasle, euskaltegietako irakasle, komunikabideetako esatari, merkatari, ostalari,
udaltzainentzako hobekuntza ikastaroak antolatu. [Euskara ikasteko ikastaro bereziak eta
tailerrak; HABEk laguntzen ez dituen taldeak, ratiora iristen ez direlako edota aldi motz baterako

0,00 2.600,00
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direlako; eta gisakoak]

2.1.4.3. Etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak antolatu, metodologia egokia erabilita. [AISA
harrera-ikastaroa HABEk diruz laguntzen du] 0,00 2.500,00

Aurrekontua Gastua

5. Lan mundua 0,00 43.000,00

5.2. Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu. 0,00 43.000,00

5.2.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 43.000,00

5.2.3.1. Arloko merkataritza eta ostalaritza elkarteekin koordinatuz proposamen orokor bat luzatu
euskararen erabilera gehitzera bideratuta: ezagutza lantzeko, errotulazioa eta papeleria
euskalduntzeko, material idatzien katalogoa (merkealdiak, itxita/zabalik)...

0,00 40.000,00

5.2.3.2. Laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini errotuluak aldatzeko (toldoetan, ibilgailuetan...),
itzulpenak bideratzeko... 0,00 3.000,00

Aurrekontua Gastua

6. Aisia 0,00 101.470,00

6.1. Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu. 0,00 101.470,00

6.1.3. EKITALDIAK ANTOLATU 0,00 101.470,00

6.1.3.1. Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza (udaleku irekiak, udako ludoteka...);
opor garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak (herri-kirolak, jokoak...) ["Euskera agoan"
programa, eta gisakoak].

0,00 66.570,00

6.1.3.2. Urte osoko gazte-programa planifikatu, diseinatu eta garatu. Ekintza berritzaileak
bultzatu. 0,00 10.000,00

6.1.3.4. Etorri berrien integraziora bideratutako aisialdi programak bideratu. 0,00 24.900,00

Aurrekontua Gastua

7. Kirola 0,00 4.608,29
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7.1. Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu. 0,00 4.608,29

7.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 4.608,29

7.1.4.2. Diru-laguntzak eskaini euskarazko eskolaz kanpoko kirol jarduerak antolatzeko, boladan
dauden kontuak aintzat hartuta eta arreta berezia jarrita orain arte euskarari lotuak egon ez diren
alor eta ekintzei.

0,00 4.608,29

Aurrekontua Gastua

8. Kulturgintza 0,00 147.780,00

8.1. Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu. 0,00 75.200,00

8.1.3. EKITALDIAK ANTOLATU 0,00 70.200,00

8.1.3.4. Haurrentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu. 0,00 26.900,00

8.1.3.5. Gazteentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak,
zinema, kantak eta bestelako musika emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso dramak... 0,00 13.100,00

8.1.3.6. Helduentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak,
zinema, kantak eta bestelako musika emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso dramak... 0,00 30.200,00

8.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 5.000,00

8.1.5.2. Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako beharrezkoak izan daitezkeen
baliabideak eskaini (zine aretoak, megafonia, hitzaldietarako gunea, bestelako azpiegitura...). 0,00 5.000,00

8.2. Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu. 0,00 28.700,00

8.2.3. EKITALDIAK ANTOLATU 0,00 28.700,00

8.2.3.1. Kulturgintza lantzeko tailerrak antolatu: marrazkiak, idazketa, argazkigintza, zinema,
bideoa, web bidezkoa, literatura, dantza, kanta... 0,00 2.700,00

8.2.3.2. Kultur arloko lehiaketak antolatu, generoa eta adina aintzat hartuta: literatura (sms-ena;
ipuinak webean; maitasun istorioak; lekuan lekuko lehiaketak (Peru Abarka...); argazkigintza,
bideoklipak (sakelekoaz egindako grabazioena...), marrazkiak, dantza (koreografiak...)... [Literatur
lehiaketak: ipuinak, ipuin marraztuak, postalak, hiz xelebreak, piropoak, bertso-paperak,
laburmetraiak...]

0,00 26.000,00

8.3. Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu. 0,00 36.480,00
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8.3.2. KOMUNIKAZIOA 0,00 2.180,00

8.3.1.1. Liburutegiko liburuak eguneratu eta katalogoa herritarren artean zabaldu. 0,00 2.180,00

8.3.3. EKITALDIAK ANTOLATU 0,00 34.300,00

8.3.2.2. Herriaren neurriko liburu azokak antolatu. 0,00 12.100,00

8.3.2.3. Irakurketa tailerrak antolatu. 0,00 15.100,00

8.3.2.4. Modan dauden idazleen hitzaldiak antolatu: idazteko teknikak, ohiturak, inspirazioa,
bidaiak, liburuen komentarioak... 0,00 2.100,00

8.3.2.26. HAUR LITERATURA ARETOA 0,00 5.000,00

8.4. Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu. 0,00 7.400,00

8.4.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 7.400,00

8.4.3.1. Tokian tokiko hizkera eta toponimia ondarea jaso, argitaratu eta hedatu (ahozkoa zein
idatzizkoa): toponimia, inguruko azpieuskalkiaren ezaugarriak, bilakaera, haur eta gazteen
ezagutza eta erabilerari buruzko azterlana...

0,00 7.400,00

Aurrekontua Gastua

9. Komunikabideak 0,00 65.000,00

9.1. Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan. 0,00 65.000,00

9.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 65.000,00

9.1.3.1. Eskualdeko euskarazko komunikabideen hedapena diruz lagundu. 0,00 50.000,00

9.1.3.2. Herriko komunikabideetako euskararen egokitasuna bermatu: gomendioak egin, akatsak
zuzendu, euskaraz argi eta egoki idazteko laguntza eskaini... 0,00 15.000,00

Aurrekontua Gastua

10. Teknologia berriak 0,00 21.550,00
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10.1. Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu. 0,00 21.550,00

10.1.6. ESKAINTZA SUSTATU 0,00 17.850,00

10.1.3.5. Udalaren web orrian Euskararen Txokoa sortu eta euskararekin zerikusia duten edukiak
(herriko hizkeraren ezaugarriak, azken inkesta soziolinguistikoaren emaitzak, euskararen
normalizazio prozesuan sortzen den informazioa, ekimenak, egitarauak herrian bertan egiten
diren kale neurketak edo bestelakoak...).

0,00 10.000,00

10.1.3.17. TOPONIMIA WEB ORRIA 0,00 7.850,00

10.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI 0,00 3.700,00

10.1.4.2. Herritarrek sarean ezartzen duten informazioa euskaraz ere egon dadin laguntzak
bideratu: testuak euskaraz emateko, zuzentzeko... 0,00 3.700,00

GUZTIRA 0,00 437.008,29
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