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TOPAKETAN PARTE HARTZEKO OINARRIAK 

 

Nork antolatzen ditu Topaketak? 

 

Irekia – Gobernu Irekiko lan-taldeak antolatzen ditu Topaketak. 

 

Irekia Eusko Jaurlaritza eta herritarrak 

elkar komunikatzeko kanala da. 

Horrela, herritarrek modu aktiboan parte har dezakete 

eta gobernuak egiten duen guztia ezagutu dezakete. 

 

Zer da Topaketa? 

 

Gobernua eta herritarrak elkartzeko gune bat da. 

Herritarrek gorbenuak egiten duenari buruzko 

alderak egin ditzakete eta gobernuak erantzugo die. 

 

Noiz egingo da? 

 

2021eko urriaren 6an. 

45 minutu eta ordu baten artean iraungo du. 

 

Non ikus daiteke? 

 Irekiaren web orrian. 

 Irekiaren You Tube kanalean. 

 Irekiaren Facebook orrian. 

 

Nola parte har dezakete interesdunek? 

 

Interesdunek parte har dezakete: 

 galderak bidaltzen. 

 garrantzitsuak diren galderak bozkatzen. 

 
Nola izango da prozesua? 

 

Topaketak 6 fase ditu: 
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 Galderen bidalketa: herritarrek galderak egin ditzakete 

Irekiako web orriaren bidez. 

 Galderen bozketa: herritarrentzat garrantzitsuenak diren galderak 

bozkatu ditzakete Irekiako web orriaren bidez. 

 Galderen hautaketa: bozkatzeko epea bukatzean, 

boto gehien dituzten 20 galderak hautatuko dituzte. 

 Topaketa ematea: Irekiako web orrian, 

Facebook eta You Tube kanalean emango da. 

 20 galderen erantzunak argitaratzea: Topaketa eman ondoren 

erantzunak Irekiako web orrian argitaratuko dira. 

 Hautatu EZ diren galderen erantzunak argitaratzea: 

baita Irekiako web orrian Topaketan 

erantzun ez diren galderen erantzunak ere argitaratuko dira. 

 

GALDERAK BIDALTZEKO FASEA 

 

Nola parte har dezaket fase honetan? 

 

1. Irekiako web orrian kontu bat sortu beharko duzu, 

ez baduzu aurretik kontu bat sortuta. 

Kontua sortzeko formulario bat bete beharko duzu.  

 

Baita ere konekta zaitezke: 

 web orrian saioa hasiz, 

Irekiako web orrian kontua baduzu dagoeneko. 

 sare sozialen bitartez.  

 

2. Bidali zure galdera edo galderak 

Irekiako web orrian proposatzen dizkizuten gaien arabera. 

 

3. Irekiak jasotako galderekin zerrenda bat egingo du. 

Lehen, galderak balidatuko dira eta gero onartuko dira. 

 

4. Onartutako galderak Irekiako web orrian argitaratuko dira. 

 

Nola bidali behar ditut galderak? 

 

Galderak zure izenean edo modu anonimoan bidal ditzakezu. 

Hau da, modu anonimoan ez da ezagutuko 

galdera egiten duen pertsonaren izena. 
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Galderak modu anonimoan bidaltzeko 

modu anonimoan parte hartzeko laukitxoa markatu behar duzu. 

Horrela, ez da agertuko galdera bidaltzen duen pertsonaren izena, 

baina Irekiak jakingo du nor den. 

  

Zenbat galdera bidal ditzaket? 

 

Gai bakoitzeko galdera 1 bakarrik bidal dezakezu. 

 

Galderak bidal ditzakezu gai baterako bakarrik, 

gai askotarako edo gai guztietarako. 

 

Egun desberdinetan ere bidal ditzakezu galderak. 

Adibidez, egun bakoitzean galdera 1 bidal dezakezu. 

 

Proposatutako gaien arten 

ez dagoen gai bati buruzko galdera bidali nahi baduzu, 

Beste gaiak atalaren bidez bidali behar duzu. 

 

Zer hizkuntzatan bidal ditzaket galderak? 

 

Galderak euskaraz edo gaztelaniaz bidal ditzakezu. 

 

Zer baldintza bete behar ditut galderak bidaltzeko? 

 

Parte hartzen duten pertsona guztiek 

errespetuzko hizkera erabili behar dute hauekin: 

 gainontzeko erabiltzaileekin 

 erakundeekin 

 enpresekin 

 pertsona publikoekin.  

 

Pertsona guztiek erabiltzeko baldintzak bete behar dituzte. 

Irekiak Sistema bat du komentarioak moderatzeko. 

Honek balio du min ematen duten 

edo pertsonak iraintzen dituzten komentarioak ez argitaratzeko. 

 

Irekiako lantaldeak uste duenean 

galdera batek iraindu, errespetua galdu 

edo erabiltzeko baldintzak betetzen ez dituela, 

galdera hori ez da kontuan hartuko eta ez da argitaratuko.  

Comentado [NA1]: Erabiltzeko baldintzak: Web orri 

batean edukien sarrerarako eta eskaintzen dituzten 

zerbitzuetarako erabiltzailearen erlazioa erregulatzen duten 

elementuak dira.  

Comentado [NA2]: Moderatu: Jarduera edo eztabaida bat 

zuzentzea. Bertan erabiltzaileek diotena kontrolatzen da.  
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Guzti honengatik, onartutako galderak bakarrik argitaratuko dira.  

 

Adin txikiko bat Irekiako web orrira sartzen denean, 

Gobernu Irekiko Zuzendaritzak ulertzen du 

pertsona hauetako baten baimena duela: 

 gurasoena 

 tutorearena 

 legezko ordezkoarena.  

 
GALDEREN BOZKETA FASEA 

 

Nola parte har dezaket fase honetan? 

 

1. Irekiako web orrian kontu bat sortu beharko duzu, 

ez baduzu aurretik kontu bat sortuta. 

Kontua sortzeko formulario bat bete beharko duzu.  

 

Baita ere konekta zaitezke: 

 web orrian saioa hasiz, 

Irekiako web orrian kontua baduzu dagoeneko. 

 sare sozialen bitartez.  

 

2. Bozkatu gai bakoitzean interesgarria edo garrantzitsua 

iruditzen zaizun galdera. 

 

3. Bukatzean, mezu elektroniko bat jasoko duzu 

zuzen bozkatu duzula baieztatzeko.  

 

Zer baldintza bete behar ditut bozkatzeko? 

 

Gai bakoitzeko boto 1 bakarrik eman dezakezu. 

Interesatzen zaizkizun gaietan bakarrik bozka dezakezu. 

 

Egun desberdinetan ere bozka dezakezu. 

Adibidez, egun bakoitzean galdera 1 bozka dezakezu. 

 

Nahi baduzu zure botoa alda dezakezu. 

Horretarako, galdera berri bat bozkatu behar duzu 

eta automatikoki lehenago aukeratu duzun 
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galderaren botoa ezabatuko da. 

Bakarrik galdera berriaren botoa geldituko da adierazita.  

 
GALDEREN AUKERAKETA FASEA 
 

Nola aukeratuko dira 20 galderak? 

 

20 galderak aukeratzeko, 

gai bakoitzetik boto gehien dituzten 

5 galderak hartuko dira kontuan.  

 

Gutxienez boto 1 duten galderak aukeratuko dira.  

 

Gai bateko galderek ez badute gutxienez boto 1, 

galdera gehien dituen gaiean 

boto gehien dituen galderak aukeratuko dira.  

 

Gai batean boto gehien dituzten galderak antzekoak badira, 

boto gehien dituen galdera aukeratuko da.  

 

Urriaren 6ko Topaketan erantzuteko 

20 galdera bakarrik aukeratuko direnez, 

gainontzeko galderak urriaren 25ean 

Irekiako web orrian erantzun eta argitaratuko dira.  

 

Erabiltzaileen datu pertsonalen babesa 

 

Gobernu Irekiko Zuzendaritzak datu pertsonal guztiak tratatzen ditu. 

Horretarako, gai honi buruzko legeak betetzen ditu 

eta erabiltzaileei informazioa ematen die hauei buruz: 

 nola tratatuko diren datu pertsonalak.  

 zein datu eskatuko diren.  

 erabiltzaileak zein eskubide dituen.  

 

Erabiltzaileak baimena eman behar du 

bere datu pertsonalak erabiltzeko. 

 

Erabiltzaileak bere eskubideak erabili nahi baditu 

Gobernu Irekiko Zuzendaritzarekin 

edo Datu Babeserako Delegatuarekin jar daiteke harremanetan.  
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Gobernu Irekiko Zuzendaritzak 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betetzen du. 

Baina erabiltzaileak kontua izan behar du 

gerta daitekeela Interneten segurtasun neurriak ez betetzea.  


