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COMH-AITHEASC AG AN gCATHOIRLEACH AGUS AG AN 
bPRÍOMHFHEIDHMEANNACH

Tá an-áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Chontae Laoise don bhliain 2019 a chur i láthair ar tuarascáil í ina 
leagtar amach gnóthachtálacha agus gníomhaíochtaí na Comhairle i rith na bliana.

Inár gcáileanna mar Chathaoirleach agus mar Phríomhfheidhmeannach, táimid tiomata i leith deimhin a 
dhéanamh de go leanann Comhairle Chontae Laoise de bheith ag díriú ar na freagrachtaí a bhaineann le soláthar 
seirbhísí agus ar an gcuspóir foriomlán i ndáil le feabhsú chaighdeán na beatha do mhuintir Laoise.

Sa bhliain 2019, tharla roinnt athruithe i gContae Laoise agus chuaigh Comhairle nua i mbun oifige i Meitheamh 2019 
tar éis na dToghchán Áitiúil.

Is ionann foirmiú Comhairle nua agus deis chun athnuachan agus pleanáil a dhéanamh. De réir na gceanglas reachtúil, 
ghlac an Chomhairle Plean Corparáideach nua 2019-2024 i mí na Nollag 2019 agus, sa phlean sin, leagtar amach ár 
gcuid cuspóirí straitéiseacha soláthraítear treochlár dúinn do na chéad 5 bliana eile.

Áirítear Athrú Aeráide i measc na ndúshlán is suntasaí a mbeidh ar Éirinn déileáil leo sna blianta atá romhainn. 
Ghlac Comhairle Chontae Laoise a Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide i Meán Fómhair 2019 agus is í an 
straitéis sin an chéad chéim i leith méadú a dhéanamh ar an eolas agus ar an tuiscint atá ann ar ár n-aeráid 
athraitheach agus i leith freagairtí éifeachtacha ar na bagairtí atá ann mar thoradh ar athrú aeráide a chumasú. 
Ceann s’aidhmeanna na straitéise is ea a chur faoi deara gurb é Port Laoise an chéad bhaile Ísealcharbóin in 
Éirinn trí dheireadh a chur leis an ionad ceannasach atá ag gluaisteáin i lár bhaile Phort Laoise agus trí aghaidh a 
thabhairt ar eispéireas na gcoisithe sa cheantar sin.

Ina theannta sin, shínigh an Chomhairle an Chairt nua um Ghníomhú ar son na hAeráide ina leagtar amach treochlár 
d’údaráis áitiúla agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis an athrú aeráide. Beidh ar an gComhairle feabhsú 50% a chur ar 
éifeachtúlacht fuinnimh i rith na 10 mbliana atá romhainn agus a chinntiú go soláthraíonn gach soláthraí faisnéis faoina 
lorg carbóin, mar aon le faisnéis faoi na bearta a dhéanfaidh siad chun tionchar an charbóin a laghdú.

I gcomhar leis an Oifig Fiontair Áitiúil, lean Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Chontae Laoise de Chontae Laoise a 
chur chun cinn mar áit chun gnó a sheoladh inti, rud a rinneadh trí thacú le gnóthaí áitiúla agus trí dhíriú ar chruthú 
post. Tá ról lárnach ag an Oifig Fiontair Áitiúil i ndáil le tacú le fiontraíocht agus forbairt fiontar agus cuireadh suim 
iomlán €358,091 ar fáil ar mhodh cabhair dheontais forbartha, dearbháin trádála ar líne agus cúnamh teicniúil i ndáil 
le deontais micrea-onnmhairithe a bhí á gceadú do 53 ghnó sa bhliain 2019.

Ba bhliain an-dearfach í an bhliain 2019 i dtaca le cruthú post sa chontae. Rinneadh tuilleadh dul chun cinn anuraidh 
ag ár mbunachar talún ag Páirc Fiontraíochta Náisiúnta Acomhal J17, i bPáirc Ghnó IDA ar Bhóthar Mhaighean Rátha, 
i réimse ghnó na n-óstán agus na lónadóireachta, agus i gCúil an tSúdaire agus i gCnoc an Róigh, Buiríos Mór Osraí. 
Mar thoradh ar na forbairtí sin ar fad, táthar ag súil le 350 post a chur ar fáil inár gcontae.

Rinneadh tuilleadh dul chun cinn maidir le cur i gcrích ár gcláir tithíochta poiblí inar áiríodh 95 aonad a sholáthar 
faoi Atógáil Éireann, rud a sháraigh ár sprioc shocraithe 86 aonad don bhliain. Beimid ag leanúint de dhul chun cinn 
maith a dhéanamh sa bhliain 2020.

Rinneadh líon mór scéimeanna cothabhála agus feabhsaithe bóthair a chur i gcrích i rith na bliana 2019, lena n-áirítear 
Bóthar Mhainistir Laoise a nascadh le Bóthar Thigh Mochua (Bealach Chros Deiscirt Phort Laoise) a osclaíodh don 
trácht i mí na Samhna 2019. Ina theannta sin, cuireadh tús leis an obair ar scéim ailínithe an N80 sna Garráin.

Chomh maith leis sin, d’éirigh go maith le Bailte Slachtmhara i rith na bliana i Mainistir Laoise, i bPort Laoise, i mBaile na 
Coille, i mBaile Cholla agus i mBaile an Chaisleáin.

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le comhaltaí tofa agus le foireann Chomhairle Chontae Laoise 
as a gcomhar agus as a dtacaíocht leanúnach agus as a dtiomantas i leith fónamh do mhuintir Chontae Laoise.
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RÁITEAS MISIN 

“Treoróidh an Chomhairle forbairt inbhuanaithe an Chontae ó thaobh cúrsaí geilleagracha, sóisialta, cultúrtha 
agus pobail de agus soláthróidh sí seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán do na pobail a bhfónaimid dóibh” 

Sainordú 

Is í Comhairle Chontae Laoise an Príomh-Údarás atá Tofa go Daonlathach i gContae Laoise agus 
soláthraíonn sí raon ilchineálach fairsing seirbhísí a mbíonn tionchar acu ar ghníomhaíochtaí geilleagracha, 
sóisialta, comhshaoil, bonneagair, tionsclaíocha, turasóireachta agus cultúrtha an chontae. I measc na 
seirbhísí sin áirítear seirbhísí a bhaineann tithe, bóithre, pleanáil agus forbairt gheilleagrach, bainistíocht 
dramhaíola, cosaint an chomhshaoil, gníomhaíochtaí áineasa, leabharlanna, forbairt cultúir agus forbairt 
pobail, lena n-áirítear áineas agus spórt, a chur ar fáil agus a choimeád ar bun. Gníomhaíonn Comhairle 
Chontae Laoise mar ghníomhairí i leith seirbhísí uisce agus dramhuisce a sholáthar. Fónann fórsa saothair 
mór don Chomhairle, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach agus fostaithe gairmiúla, teicniúla, dlí, 
riaracháin, airgeadais agus allamuigh.

Comhaltaí na Comhairle 

Cuimsíonn Comhairle Chontae Laoise 19 gComhalta Thofa - seisear comhaltaí as gach ceann ar leith de 
Ceantair Bhardasacha Bhuiríos Mór Osraí-Mhóinteach Mílic agus na Gráige-Chúil an tSúdaire, agus seachtar  
comhaltaí  as Ceantar Bardasach Phort Laoise.

Comhaltaí Tofa in éineacht leis an bPríomhfheidhmeannach le linn Chruinniú Ginearálta Bliantúil Chomhairle 
Chontae Laoise i mí an Mheithimh 2019 

Cruinnithe na Comhairle 

I rith na bliana 2019, rinneadh Cruinnithe na Comhairle a thionóil, de ghnáth, ar an Luan deireanach de gach 
mí i Seomra na Comhairle in Áras an Chontae. Tionóladh seacht gcruinniú dhéag sa bhliain 2019, gan aon 
chruinniú a bheith ann i mí Lúnasa.

An Grúpa Beartais Chorparáidigh (G.B.C.) 

Tá an Grúpa Beartais Chorparáidigh ceaptha chun feabhas a chur ar shainordú daonlathach agus ar ról 
ceaptha beartais na gcomhaltaí tofa. Faigheann an C.B.C. tacaíocht ón bPríomhfheidhmeannach agus tá sé 
comhdhéanta de Chathaoirleach na Comhairle agus den cheathrar Cathaoirleach ar na Coistí Beartais 
Straitéisigh (CBS-anna), mar aon le Cathaoirleach Cheantar Bardasach na Gráige/Chúil an tSúdaire. Is é 
phríomhfheidhm an C.B.C obair na CBS-anna éagsúla a chomhordú agus fóram a chur ar fáil ina 
gcomhaontaítear cinntí beartais a dhéanann difear don Chomhairle ina hiomláine lena gcur faoi bhráid na 
Comhairle iomláine chun cinneadh a dhéanamh ina leith. Tháinig an C.B.C. le chéile 12 uair sa bhliain 2019.

Ceantair Bhardasacha 

Seo a leanas na mionsonraí faoin líon Cruinnithe Ceantair Bhardasaigh a tionóladh sa bhliain 2019: 
Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór Osraí/Mhóinteach Mílic - 11 chruinniú
Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire - 10 gcruinniú 
 Ceantar Bardasach Phort Laoise - 13 chruinniú
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COMHALTAÍ CHOMHAIRLE CHONTAE LAOISE 

COMHALTAÍ
CHEANTAR BARDASACH BHUIRÍOS MÓR OSRAÍ-MHÓINTEACH MÍLIC

Patrick
Bracken

(F.F.)

John
King 

(F.G.)

Oliver 
Clooney
(F.G.)

Conor 
Bergin
(F.G.)

Seamus 
McDonald

(F.F.)

James 
Kelly

(Neamh-Pháirtí)

CHEANTAR BARDASACH 
PHORT LAOISE

Mary 
Sweeney 

(F.G.)

John Joe 
Fennelly 

(F.F.)

William
Aird 

(F.G.)

Noel 
Tuohy 

(Labour)

Catherine 
Fitzgerald

(F.F.)

Caroline 
Dwane Stanley 

(S.F.)

Thomasina 
Connell 
(F.G.)

COMHALTAÍ
CHEANTAR BARDASACH CHÚIL AN tSÚDAIRE-NA GRÁIGE

Tom 
Mulhall
(F.G.)

Aisling 
Moran 
(F.G.)

Padraig 
Fleming
(F.F.)

Ben 
Brennan 

(Neamh-Pháirtí)

Aidan 
Mullins 
(S.F.)

Paschal 
McEvoy 
(F.F.)

cstrain
Stamp
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Stiúrthóir Seirbhísí: Donal Brennan

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA/ACMHAINNÍ DAONNA 

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach (Gníomhach) 
Acmhainní Daonna/ 
Gnóthaí Corparáideacha: Evelyn Brownrigg 

Plean Corparáideach 

Ghlac Comhaltaí na Comhairle Plean Corparáideach 
Chomhairle Chontae Laoise 2019 - 2024 i mí na 
Samhna 2019.

Sa Phlean Corparáideach, soláthraítear an creat 
maidir le straitéis chomhleanúnach a chur i bhfeidhm 
i leith fhorbairt an chontae sa tréimhse ó 2019 go 
2024 agus ullmhaíodh é tar éis dul i gcomhairle le 
fostaithe, le hionadaithe tofa, leis an bpobal, le 
páirtithe leasmhara deonacha agus comhshaoil, le 
geallsealbhóirí seachtracha agus le comhlachtaí 
poiblí eile atá ag oibriú ag leibhéal áitiúil.

Cairt Chustaiméirí 

I gCairt Chustaiméirí Chomhairle Chontae Laoise, 
leagtar amach an dóigh a bhféachann an Chomhairle 
le déileáil lena custaiméirí. Tá an dopiciméad ar 
taispeáint i ngach Oifig Comhairle phoiblí agus ar ár 
suíomh gréasáin ag www.laois.ie. Tugtar gealltanas 
sa Chairt  maidir le comhionannas i dtaca le soláthar 
seirbhísí de agus tugtar aitheantas do chineál 
ilchineálach an phobail dá bhfónaimid. Ina theannta 
sin, tá Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí 
ann agus is féidir le haon duine nach bhfuil sásta le 
caighdeán na seirbhíse a fuair sé/sí leas a bhaint as 
an nós imeachta sin.

Buaicphointí 

• An 17 Eanáir 2019 - Fáiltiú an Chathaoirligh 
in ómós d’Fhóram Forbartha Dharú 

• An 13 Feabhra 2019 - Fáiltiú Cathartha in 
ómós do Tom Treacy 

 An 28 Feabhra 2019 - Fáiltiú an Chathaoirligh in 
ómós do Chumann Sheó Osraí 

• An 21 Márta 2019 - Fáiltiú an Chathaoirligh 
in ómós do Chluichí Pobail an tSráidbhaile 
agus do Rinceoirí Gaelacha 

• An 3 Deireadh Fómhair 2019 - Fáiltiú 
Cathartha in ómós do Chumann Ceoil Phort 
Laoise 

Ba é costas iomlán na n-ócáidí thuas €4,609.70.

An Scéim Teanga 

Dhaingnigh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 
Gaeltachta Scéim Teanga Údaráis Áitiúla Laoise

http://www.laois.ie/
http://www.laois.ie/
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agus tháinig an scéim i bhfeidhm ar an 1 Nollaig 
2019. Tá an scéim ar fáil lena léamh ar ár suíomh 
gréasáin ag www.laois.ie. Tá scéim nua á hullmhú.

Aithníonn Údaráis Áitiúla Laoise go bhfuil an ceart ag 
ár gcustaiméirí a roghnú go ndéanfaidh siad gnó linn 
sa teanga is fearr leo agus éascaítear iad ina 
ndéileálacha linn a mhéid is féidir, beag beann ar cé 
acu Gaeilge nó Béarla a roghnaítear.

Más mian leat dul i dteagmháil leis an gComhairle i 
nGaeilge, seol ríomhphost chuig gaeilge@laoiscoco.ie.

An Plean Bliantúil maidir le Soláthar Seirbhísí 

Le linn chruinniú na Comhairle a tionóladh ar an 28 
Eanáir 2019, glacadh an Plean Bliantúil maidir 
Soláthar Seirbhísí sa bhliain 2019. Athbhreithneofar 
cur i bhfeidhm an Phlean go luath sa bhliain 2020 mar 
chuid den phróiseas a bhaineann le Plean 2020 a 
fhorbairt. Déanfar feidhmíocht na Comhairle maidir 
leis na táscairí feidhmíochta atá sonraithe ag an 
gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus 
Iniúchóireachta a chur san áireamh freisin.

Comhpháirtíocht 

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choiste 
Comhpháirtíochta san Ionad Oibre amhail ar an 31 
Nollaig 2019. 

Ainmnithe an Lucht Bainistíochta Ainmnithe Ceardchumainn 
Kieran Kehoe Anne Marie Maher 
(Comhchathaoirleach) (Comhchathaoirleach)
Michael Rainey Rosa Bray
Bernie Foran Deirdre Alexander
Michael O’Hora Tom O’Carroll
Susan Grant Edmond Kenny

Thionóil an Coiste Comhpháirtíochta 2 chruinniú sa 
bhliain 2019.

Saoráil Faisnéise 
Achtaíodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, ar 
an 14 Deireadh Fómhair 2014. Leis an Acht sin, 
tugadh isteach athruithe ar an gcóras Saorála 
Faisnéise agus aisghaireadh agus ionadaíodh na 
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, 
agus leathnaíodh raon na Saorála Faisnéise chuig 
roinnt comhlachtaí breise. Chomh maith leis sin, 
rinneadh comhdhlúthú, nuachóiriú agus uasdátú ar 
an reachtaíocht i gcoitinne. 

An líon iarratas a fuarthas/a próiseáladh sa bhliain 2019

Iarratais ar láimh amhail ar an 31 Nollaig 2018 2 
An líon iarratas a fuarthas sa bhliain 2019 114 
An líon breitheanna a tugadh i rith na bliana 2019 106
An líon iarratas nár leanadh ar aghaidh leo 8
Iarratais ar déileáladh leo lasmuigh de Shaoráil 
Faisnéise 0 
Iarratais ar láimh ar an 31 Nollaig 2019 10 

Cineál na Faisnéise a lorgaíodh

Pearsanta (don iarratasóir) 24
Neamhphearsanta 90
Measctha 0

Achomhairc

Rinneadh 3 achomharc chuig an gCoimisinéir 
Faisnéise sa bhliain 2019.

Foinse na nIarrataí

An Pobal i gCoitinne, Aturnaetha & Daoine Eile 70
Iriseoirí 44

Táscairí Feidhmíochta 

Is in alt 126c den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 
2014, a leagtar amach feidhmeanna an Choimisiúin 
Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNMI) 
agus, i measc na bhfeidhmeanna sin, áirítear scrúdú 
a dhéanamh ar fheidhmíocht comhlachtaí rialtais 
áitiúil i gcomhthéacs dhá tháscaire is tríocha..

Rinne CNMI an tuarascáil i leith na bliana 2018 a 
fhoilsiú i Meán Fómhair 2019.

Tá feidhmíocht Chomhairle Chontae Laoise sa 
bhliain 2018 maidir le gach réimse ar leith san 
áireamh sa tuarascáil seo i ngach ceann ar leith de 
na ranna iomchuí.

Nochtadh Cosanta a Thuairisciú 

Ní bhfuair an tOifigeach Ainmnithe le haghaidh 
Nochtadh Cosanta aon nochtadh i rith na bliana 
2019.

http://www.laois.ie/
mailto:gaeilge@laoiscoco.ie
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Clár na dToghthóirí 2020/2021 

Dáilcheantar 
Toghthóirí Uachtaránachta Toghthóirí Dála 

Laois-Uíbh Fhailí 53,319 54,086
Cill Dara Theas 5,893 5,994

Iomlán 59,212 60,080

Toghlach do Pharlaimint 
na hEorpa 

Toghthóirí Eorpacha Toghthóirí 
Eorpacha 
Féideartha 

An Deisceart 60,807 814

Toghlimistéir Áitiúla An Líon Toghthóirí 

Buiríos Mór Osraí – Móinteach Mílic 20,618
An Ghráig – Cúil an tSúdaire 20,562
Port Laoise 21,871

Iomlán: 63,051

Postvótálaithe agus Vótálaithe 
Speisialta 

Gardaí Cill Dara Theas 0
Laois-Uíbh Fhailí 0

Óglaigh na hÉireann Cill Dara Theas 50
Laois-Uíbh Fhailí 175

Taidhleoirí 3 Cill Dara Theas 2
Laois-Uíbh Fhailí 3

Daoine faoi Mhíchumas Fisiciúil Cill Dara Theas 0
Laois-Uíbh Fhailí 20

Slí Bheatha Cill Dara Theas 0
Laois-Uíbh Fhailí 1

Vótálaithe Speisialta 6 Cill Dara Theas 0
Laois-Uíbh Fhailí 15
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ACMHAINNÍ DAONNA 

Staitisticí Earcaíochta 

Bhí 530 duine san iomlán ar fostú ag Comhairle 
Chontae Laoise ar an 31 Nollaig 2019.

I rith na bliana 2019, reáchtáil Comhairle Chontae 
Laoise 46 chomórtas naineann na staitisticí seo a 
leanas leis na comórtais sin:

An líon iomlán iarratas a fuarthas 546

Fir Mná

Iarratasóirí 268 281
Iarratasóirí Rathúla 117 106

Ceapacháin Bhuana/Arduithe Céime Buana 2019

Fir Mná

Ceapacháin 27 16
Arduithe Céime 24 26

Tionscnaimh maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil 

Lean Comhairle Chontae Laoise de thionscnaimh 
maidir le cothromaíocht oibre is saoil a chur i 
bhfeidhm do bhaill foirne sa bhliain 2019. Ag 
deireadh na bliana, bhí leas á bhaint ag cúigear 
fostaithe as an Scéim Sosa Gairme, bhí leas á bhaint 
ag 41 fhostaí as an Scéim Comhroinnte Oibre, bhain 
41 fhostaí leas as an Scéim um Shaoire do 
Thuismitheoirí, bhain 40 fostaí leas as an Scéim um 
Bliain Oibre Níos Giorra agus bhain 10 bhfostaí leas 
as an Scéim um Shaoire Gan Phá.

Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta 

Tá na táscairí feidhmíochta atá ann sa doiciméad seo 
i gcomhréir leis na táscairí atá ann i dTuarascáil 
Uimh. 22 an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta 
agus Iniúchóireachta a foilsíodh i Meán Fómhair 
2019, ar tuarascáil í a bhaineann leis an mbliain 
2018, agus is é sin an tacar sonraí is déanaí atá ar 
fáil.

I dtaca leis an táscaire feidhmíochta náisiúnta maidir 
leis an líon laethanta oibre a cailleadh de bharr 
breoiteacht dheimhnithe agus breoiteacht 
neamhdheimhnithe, baineann na staitisticí seo a 
leanas le hábhar:

An líon iomlán coibhéisí lánaimseartha

An líon Coibhéisí lánaimseartha ar an 
31/12/2019

422.78

Deimhnithe 3.88%

Neamhdheimhnithe 0.39%

Tá rata 3.5% socraithe mar sprioc náisiúnta le 
haghaidh asláithreachtaí mar gheall ar bhreoiteacht 
dheimhnithe agus neamhdheimhnithe.

Caidreamh Tionscail 

Lean Comhairle Chontae Laoise de dhea-chaidreamh 
tionscail a chothú sa bhliain 2019 agus níor tharla aon 
mhórdhíospóidí. Leanann an Chomhairle de bheith ag 
oibriú i gcomhréir leis na Comhaontuithe Seirbhíse 
Poiblí, agus sin a dhéanamh i gcomhairle leis na 
Ceardchumainn lena mbaineann.

Oiliúint agus Forbairt Fostaithe 

Tá Comhairle Chontae Laoise tiomanta i leith oiliúint a 
chur ar fáil dár bhfostaithe go léir agus i leith iad a 
fhorbairt maidir le spriocanna agus cuspóirí na 
Comhairle a bhaint amach agus maidir le forbairt 
scileanna na bhfostaithe a áirithiú. Tá Comhairle 
Chontae Laoise tiomanta i leith feabhas leanúnach a 
chur ar sholáthar seirbhísí trí fhorbairt phearsanta a 
fostaithe.

Tá an clár oiliúna bliantúil bunaithe go príomha ar na 
riachtanais oiliúna a sainaithníodh trí Phleananna 
Forbartha Foirne agus trí Phleananna Forbartha 
Pearsanta mar chuid de phróiseas an Chórais 
Bainistíochta Forbartha agus Feidhmíochta. Ina 
theannta sin cuimsíonn an Clár ceanglais Sláinte & 
Sábháilteachta, cláir náisiúnta FETAC, cláir foghlama 
oscailte tríú leibhéal agus seimineáir 
ghaolmhara/ceardlanna gaolmhara de réir mar a 
thagann siad chun cinn.

B’ionann an caiteachas iomlán ar oiliúint agus 
€471,796 (agus caiteachas le haghaidh Seirbhísí 
Dóiteáin san áireamh). Soláthraíodh clár cuimsitheach 
oiliúna ar fud na bliana 2019. Seo a leanas sampla de 
na cláir oiliúna a cuireadh ar fáil:-
• Pas Sábháilte 
• Spásanna Cúnga (Ardriosca) 
• Spásanna Cúnga (Meánriosca) 
• Láimhsiú Sábháilte Ualaí 
• Suíomh Seirbhísí faoi thalamh 
• Oiliúint Sharps 
• Feasacht ar Legionella 
• Clár um an Deimhniú i mBainistíocht Bóithre 
• Láimhsiú Clóirín 
• Oiliúint do Mhaoirseoirí Seirbhísí Bóthair 
• Oiliúint Tochaltóra 3600 
• Oiliúint maidir le Lotnaidicídí 
• Oscailt agus Athbhunú Bóithre 
• Oiliúint CPC do Thiománaithe 
• Cúrsa Athnuachana maidir le Garchabhair 
• Oiliúint maidir le Dífhibrileoirí 
• Slándáil Ualaí 
• Comharthaíocht, Soilsiúchán agus Gardáil 
• Oiliúint maidir le Lomairí Faiche/Bearrthóirí 
• Oiliúint maidir le Forcardaitheoirí 
• Oiliúint do Bhainisteoirí Líne 
• Oiliúint maidir le Mion-Tochaltóirí 
• Oiliúint maidir le Faireachán a dhéanamh ar 

Thorann Comhshaoil 
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An Clár Foghlama Oscailte 

Faoi réir na hacmhainní atá ar fáil, féachfaidh 
Comhairle Chontae Laoise le cabhrú agus le tacú le 
fostaithe ar mian leo tabhairt faoi chúrsaí foghlama 
oscailte tríú leibhéal a bhaineann, agus a 
rannchuidíonn, le forbairt gnó na Comhairle agus le 
forbairt ról agus fhreagrachtaí an fhostaí. Sa bhliain 
2019, rinneadh roinnt clár foghlama oscailte a éascú 
mar a leanas:-

- Deimhniú/Dioplóma maidir le Rialtas Áitiúil i 
gcomhar leis an IPA

- Cúrsa Ceannaireachta maidir le Rialtas Áitiúil i 
gcomhar leis an IPA

- Buneolas ar CAD i gcomhar le IT Cheatharlach
- Deimhniú IPASS maidir le Teicnící Párolla
- Deimhniú i mBainistíocht an Rialaithe 

Foirgníochta i gcomhar le IT Cheatharlach
- Céim i Soláthar Poiblí i gcomhar leis an IPA
- Céim sa Bhainistíocht Ghnó i gcomhar le IT 

Cheatharlach
-  BA sa Ghnó i gcomhar le IT Bhaile Átha Luain

Beartais Foirne 

I gcomhréir leis an dea-chleachtas i ndáil le 
Bainistíocht Acmhainní Daonna, tá sraith beartas 
foirne Acmhainní Daonna forbartha ag Comhairle 
Chontae Laoise agus rinneadh na cinn seo a leanas 
a thabhairt isteach nó a athbhreithniú i rith na bliana 
2019:

• Beartas Ionduchtúcháin 
• Scéim Comhroinnte Oibre d’fhostaithe 

údaráis áitiúil 

Comhionannas agus Tacú le hÉagsúlacht 

Fostóir comhionannais deiseanna is ea Comhairle 
Chontae Laoise agus tá sí tiomanta i leith raon 
leathan  beartas, cleachtas agus nósanna imeachta 
arb é is aidhm dóibh ná aitheantas a thabhairt do 
rannchuidiú agus d’fheidhmíocht daoine aonair, 
cumas gach duine aonair a fhorbairt agus deiseanna 
comhionanna a thabhairt do gach duine chun úsáid a 
bhaint as a bhuanna/buanna féin agus barr a 
chumais/cumais a bhaint amach.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

Ceann na gCóras 
Faisnéise: Pat Grassick

Tá an Roinn Teicneolaíochta Faisnéise agus 
Cumarsáide (TFC) comhdhéanta de 10 mball foirne 
agus bainistíonn sí bonneagar TFC, córais bogearraí 
agus suíomhanna gréasáin na Comhairle. Folaíonn  
sé sin ionad sonraí an fhreastalaí, ríomhairí deisce 
agus ríomhairí glúine, fóin phóca agus trealamh 
cumarsáide an líonra shreangaithe agus an líonra 
gan sreang i Halla an Chontae, in Oifigí Ceantair, i 
Leabharlanna agus i láithreacha eile de chuid na 
Comhairle ar fud an chontae.

Tugann an Roinn TFC tacaíocht theicniúil do gach 
ceann de na Rannóga eile sa Chomhairle agus do 
chomhaltaí Chomhairle Chontae Laoise agus tá 
freagracht uirthi i ndáil le cur chun feidhme, 
cothabháil, bainistíocht agus slándáil chórais TFC na 
Comhairle. Dhéileáil an fhoireann tacaíochta TFC le 
breis agus 5,500 glao tacaíochta teicniúla sa bhliain 
2019, rud a léiríonn luach na tacaíochta TFC le linn 
seirbhísí a bheith á soláthar ag an gComhairle.

Tá an Roinn TFC tiomanta i leith feabhas a chur ar 
sheirbhísí TFC ar bhonn leanúnach laistigh den 
Chomhairle agus, comh maith leis sin, ar mhaithe leis 
na daoine den phobal a bhaineann leas as seirbhísí 
na Comhairle.

Suíomh Gréasáin na Comhairle - Laois.ie 

Soláthraíonn suíomh gréasáin na Comhairle foinse 
faisnéise agus míreanna nuachta a bhaineann le 
gníomhaíochtaí na Comhairle. Sa bhliain 2019, 
taifeadadh os cionn leathmhilliún cuairt ar an suíomh 
gréasáin Laois.ie. Ba é cúrsaí pleanála arís an 
réimse ba mhinice a d’úsáid úsáideoirí ár suímh 
gréasáin agus bhí gar do 7,000 cuairt in aghaidh na 
míosa ann chun teacht ar ábhar a bhaineann le 
cúrsaí pleanála. Bhí éileamh ann freisin ar na 
leathanaigh a bhain le Folúntais Phoist, le Tithíocht 
agus le seirbhísí Leabharlainne.

I gcomhar le hAonad Tacaíochta Gnó na Comhairle, 
rinneadh athdhearadh suíomh gréasáin 
Connect2Laois a chur i gcrích ar mhaithe leis an 
bpríomhleathanach a athnuachan agus
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ábhar breise a chur isteach chun aird a tharraingt ar 
na deiseanna infheistíochta atá r fáil i gContae 
Laoise.

Toghcháin Áitiúla 

Cuireadh tacaíocht TFC ar fáil mar ullmhúchán le 
haghaidh na dToghchán Áitiúil agus fad a bhí na 
toghcháin ar siúl agus bhain an tacaíocht sin le Clár 
na dToghthóirí agus leis an gcóras ríomh-
Chomhairimh. Ina theannta sin, soláthraíodh 
trealamh agus cuntais TFC do na hionadaithe 
nuathofa.

Uasghrádú Córas 

Chuir an Roinn TFC uasghrádú na príomhchórais 
Tithíochta agus Pleanála i gcrích trí na leaganacha is 
déanaí de na córais a chur ar fáil. Is céim chun cinn 
shuntasach é sin agus fágann sé go mbeidh an 
Chomhairle seasmhach i leith na todhchaí i dtaca le 
soláthar seirbhísí don phobal sna réimsí 
tábhachtacha sin. Cuireadh tuilleadh uasghráduithe 
córais i gcrích chun aistriú a dhéanamh ó 
sheanleaganacha de chórais oibriúcháin a raibh 
deireadh a ré sroichte acu.

Cuireadh clár uasghrádaithe feistí glúine chun a 
chinntiú go mbeadh beartais slándála á 
gcomhlíonadh. 
Rinneadh an t-uasghrádú ar an soláthar dobhriste 
leictreachais inár bpríomhsheomra freastalaithe chun 
soláthar seirbhísí TFC a chosaint i gcás chliseadh an 
phríomhlíonra cumhachta.

Aistriú chuig Fearann Nua 

Sa bhliain 2019, chuaigh foireann TFC i mbun ár 
gcuid cuntas úsáideora, freastalaithe agus seirbhísí, 
a bhí á mbainistiú roimhe sin ón bhfearann lárnach 
rialtais áitiúil, a aistriú chuig fearann áitiúil 
nuathógtha. Is tríd an bhfearann áitiúil sin a dhéanfar 
bainistíocht ar rochtain ar shonraí na Comhairle agus 
a dhéanfar fíordheimhniú i leith úsáideoirí.

Slándáil TFC 

Tá athrú ag teacht ar réimse na cibearshlándála i 
gcónaí agus leanadh den fhorbairt sa réimse sin i rith 
na bliana 2019. Cuireadh córas bainistíochta feistí 
soghluaiste ar bun chun sonraí a stóráiltear, agus a 
bhfuil rochtain orthu, ar fheistí soghluaiste a chosaint. 
Soláthróidh sé sin bonn sábháilte i gcomhthéacs 
tuilleadh feistí soghluaiste a bheith á n-úsáid agus i 
gcomhthéacs seirbhísí a dhigitiú tuilleadh san bhliain 
2020.
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An Coiste Beartais Straitéisigh maidir le Cultúr, 
Cúrsaí Pobail & Gníomhú ar son na hAeraide 

Stiúrthóir Seirbhísí: Donal Brennan

Cathaoirleach: John King, M.C.C.

Comhaltaí Earnálach 

Padraig Fleming, M.C.C. Ruth Sullivan (PPN, 
Pobal/Deonach)

Tom Mulhall, M.C.C. Bobby Delaney (PPN, 
Comhshaol)  

James Kelly, M.C.C. Donald Scully (An 
ColúnTalmhaíochta/Feirmeoireachta)

Oliver Clooney, M.C.C. Michael Gorman (PPN 
Uilechuimsitheacht Shóisialta) 
Ann Fingleton (PPN, 
Gnó/Tráchtáil)

COISTE FORBARTHA POBAL ÁITIÚIL LAOISE 

Bunaíodh Coiste Forbartha Pobal Áitiúil Laoise i mí 
Mheán Fómhair 2014 chun cur chuige comhtháite 
straitéiseach a fhorbairt, a chomhordú agus a 
fheabhsú i leith Forbairt Pobal Áitiúil.

Tá an Coiste Forbartha Pobal Áitiúil comhdhéanta 
d’ionadaithe ón earnáil phoiblí agus ón earnáil 
phríobháideach araon tá freagracht air go háirithe i 
ndáil le forbairt áitiúil agus pobail a chomhordú agus 
a phleanáil, agus i ndáil le formhaoirseacht a 
dhéanamh air sin, sa Chontae.

Déanann an Coiste Forbartha Pobal Áitiúil 
formhaoirseacht ar chur i bhfeidhm na nithe seo a 
leanas:
- An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus 

Gníomhachtú Pobail (SICAP)
- Cuspóirí pobail sa Phlean Áitiúil 

Eacnamaíochta & Pobail
- Cur i bhfeidhm Straitéis Forbartha Áitiúla Laoise 

atá á hoibriú faoi Chlár LEADER 2014-2020 i 
gcomhar leis an údarás áitiúil (comhpháirtí 
airgeadais) agus leis an gcuideachta forbartha 
áitiúla (comhpháirtí cur i bhfeidhm). 

• Clár SICAP 2018-2022 – Is í Cuideachta 
Chomhpháirtíochta Laoise an comhpháirtí cur 
i bhfeidhm.

• Éire Shláintiúil - Deontas €246,051 Shraith 3, 
Babhta 1 a fuarthas ón Roinn Sláinte don 
tréimhse ón 1 Iúil 2019 go dtí an 30 
Meitheamh 2021.

• Cheadaigh Coiste Forbartha Pobal Áitiúil 
Laoise maoiniúchán i leith 90 iarratasóir, ar 
maoiniúchán é ina raibh suim iomlán 
€145,686.00 i leith Chlár Feabhsaithe Pobail 
na Roinne Forbartha Tuaithe & Pobail sa 
bhliain 2019. Bhí maoiniúchán le haghaidh 
cúig cinn de Mens Sheds san áireamh sa 
tsuim sin.

• Cumasaíonn Clár LEADER 2014 - 2020 do 
phobail tuaithe agus do chomhpháirtithe páirt 
ghníomhach a ghlacadh i bhforbairt a 
gceantair agus an fhorbairt sin a stiúradh. 
Déanfar beagnach €8m de mhaoiniúchán 
LEADER a infheistiú i dtionscadail nuálacha 
pobail agus fiontraíochta príobháidí ar fud 
Chontae Laoise. Tá freagracht ar Choiste 
Forbartha Pobail Áitiúil Laoise i ndáil leis an 
gClár a chur i bhfeidhm. Is é Cuideachta 
Chomhpháirtíocht Laoise (CCL) an phríomh-
Chuideachta Cur I bhFeidhm. Cheadaigh 
Grúpa Gníomhaíochta Áitiúla (GCÁ) Laoise 
35 thionscadal i rith na bliana 2019.

LÍONRA RANNPHÁIRTÍOCHTA POBAIL LAOISE 

Ba bhliain rathúil eile í an bhliain 2019 i gcás Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail Laoise agus, faoi 
dheireadh na bliana, bhí méadú go 549 tagtha ar an 
líon ball a bhí ann sa líonra.  De bhreis ar Oibrí 
Acmhainní an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, bhí 
lúcháir ar Líonra ceapachán mar Oibrí Tacaíochta 
Líonra Rannpháirtíochta Pobail a áirithiú i mí 
Lúnasa 2019. Bhíothas in ann é sin a dhéanamh trí 
bhíthin na tacaíochta leantaí ón Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail agus ó Chomhairle Chontae 
Laoise.
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Sheol Grúpa Spéise Speisialta Líonra Rannpháirtíochta 
Pobail Laoise ar Chúrsaí Míchumais Ceardlann 
Mhíchumais dar teideal “Rochtain do Chách” agus mar 
thoradh ar an gceardlann sin, cruthaíodh tuarascáil 
speisialta agus tíolacadh í thar ceann gach duine a bhí i 
láthair. Tá obair ar siúl leis an ngrúpa sin i gcónaí agus tá 
sé beartaithe roinnt imeachtaí a reáchtáil sa bhliain 2020. 
Go gairid i ndiaidh na ceardlainne, sheol Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail Laoise a gCeardlann Bhliantúil 
maidir le Maoiniúchán & Acmhainní sa Midlands Park 
Hotel; bhí 180 ball i láthair agus bhí an t-imeacht sin i 
measc na n-imeachtaí ba mhó dá gcuid ar fhéilire na bliana 
2019.

Sa bhliain 2019, ghlac Líonra Rannpháirtíochta Pobail 
Laoise i níos mó ná 90 imeacht/cruinniú/seisiún oiliúna 
sceidealaithe. Chomhoibrigh Líonra Rannpháirtíochta 
Pobail Laoise le Líonraí Rannpháirtíochta Pobail eile i Lár 
na Tíre chun tionscadail traschontae a chur i gcrích, lena 
n-áirítear an tImeacht Seóthaispeána Comhshaoil, ar 
imeacht é ar éirigh go han-mhaith leis. Bhí deis ag Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail Laoise freisin roinnt aighneachtaí 
a dhéanamh i rith na bliana agus tá gach ceann de na 
haighneachtaí sin ar fáil lena léamh ar shuíomh gréasáin 
na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail. Áirítear an méid seo a 
leanas i measc na ngníomhaíochtaí a ndeachaigh Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail Laoise sa bhliain 2019:

• Oiliúint maidir leis an Deimhniú Inniúlachta Gairmiúla 
• Comhairliúchán Coistí Beartais Straitéisigh 
• Oiliúint maidir le Teanga Chomharthaíochta na 

hÉireann (ISL) 
• Comhairliúchán maidir le Míchumas 
• Cruinnithe Míosúla Rúnaíochta 
• Ceardlanna maidir le Cúrsaí Maoiniúcháin i ngach 

ceann ar leith de na Ceantair Bhardasacha 
• An Rúnaíocht & Toghcháin Ionadaithe 
• Laois CONNECTS 

GRADAIM CHONTAE LAOISE DON EARNÁIL 
PHOBAIL AGUS DHEONACH 2019 

I gcomhar le Líonra Rannpháirtíochta Pobail Laoise, rinne 
Comhairle Chontae Laoise laochra na bpobal áitiúil ar fud 
an Chontae a cheiliúradh le linn Chothrom 10 mBliana na 
Mór-Ghradam don Earnáil Phobail agus Dheonach a 
reáchtáladh le hurraíocht ón People First Credit Union.    
Déantar na Gradaim a óstáil chun aitheantas a thabhairt 
do rannchuidiú ollmhór grúpaí pobail agus deonacha leis 
an saol i gContae Laoise.

Aithníodh go ndearna gach ainmní difríocht shuntasach 
laistigh dá bpobal áitiúil agus lasmuigh de trína gcuid ama, 
comhoibrithe, samhlaíochta agus dianoibre a chur ar fáil 
d’fhonn clubanna rathúla, imeachtaí rathúla agus ócáidí 
rathúla bailithe airgid a chruthú laistigh den phobal. 
Rinneadh comhghairdeas le gach grúpa agus le gach 
duine aonair ar an oíche agus bronnadh deimhniú orthu 
lenar tugadh aitheantas dá rannchuidiú le hiarrachtaí 
phobail agus deonacha i gContae Laoise.

Fuair na buaiteoirí grúpa go léir €500 agus trófaí agus fuair 
ainmnithe sa dara háit i ngach grúpa ar leith €250. Fuair 
Buaiteoir an ghradaim ‘Laoch Gan Aitheantas’ trófaí agus 
dearbhán arbh fhiú
€100 é.

Liosta na nDuaisbhuaiteoirí 

AN CHATAGÓIR CHOMHSHAOIL
BUAITEOIR: Coiste Bainistíochta People’s 

Park Campus
Sa Dara hÁit: Fochoiste Cottage Market  

2 Fóram Pobail Mhaighean  
Rátha

AN CHATAGÓIR LEANAÍ & ÓIGE
BUAITEOIR: Grúpa Ghasóga Mhaighean Rátha
Sa Dara hÁit: LGFA Phort Laoise

EALAÍONA, CULTÚR & OIDHREACHT
BUAITEOIR: Coiste Mhúsaem 

Bróidnéireachta Mhóinteach 
Mílic

Sa Dara hÁit: Yarn Bombing Mountmellick

CATAGÓIR NA BEATHA SLÁINTIÚLA AGUS GNÍOMHAÍ
BUAITEOIR: Laochra Laoise
Sa Dara hÁit: Dífhibrileoirí Laoise

AN CHATAGÓIR UILECHUIMSITHEACHTA SÓISIALTA
BUAITEOIR: Craobh Laoise de Chumann 

Shiondróm Down na hÉireann
Sa Dara hÁit: Grúpa Óige Bhaile an Bhiocáire

AN CHATAGÓIR AOISBHÁ
BUAITEOIR: Seirbhísí Sóisialta Bhuiríos 

Mór Osraí
Sa Dara hÁit: Scor Gníomhach Phort Laoise

AN GRADAM ‘LAOCH GAN AITHEANTAS’
BUAITEOIR: Donal O’Shea
Sa Dara hÁit: Maureen Bradley

Comhpháirtíocht Oideachais 

Déantar an clár Scileanna Oibre a reáchtáil i gcomhar le 
Comhairle Chontae Laoise, le Coláiste Phort Laoise agus 
le Gnó sa Phobal. Tá an clár dírithe ar Mhic Léinn 5ú Bliain 
agus tá sé mar aidhm aige críochnú scoile a spreagadh 
chomh maith le béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann 
le hoideachas tríú leibhéal a bhreithniú mar rogha atá 
inchurtha i bhfeidhm ag gach mac léinn. I mbliana, thug na 
mic léinn cuairt ar Chomhairle Chontae Laoise áit ar 
phléigh fostaithe de chuid na Comhairle a 
ngairmréimeanna agus ar thug siad cur síos ar na nithe a 
bhí le déanamh acu chun na poist a bhí acu an tráth sin a 
aimsiú. Tugann rannóg Acmhainní Daonna na Comhairle 
cabhair maidir le hullmhú CV-anna, cuireann sí oiliúint 
maidir le Scileanna Agallaimh ar fáil agus, chomh maith 
leis sin, reáchtálann sí agallaimh bhréige. Ina theannta sin, 
thug na mic léinn cuairt ar láithreán an Stáisiúin Dóiteáin i 
bPort Laoise áit ar chuala siad cainteanna ó dhaoine de 
chuid an Phearsanra Dóiteáin agus a ndeachaigh siad ar 
thuras sa stáisiún sin. Ghlac 27 mac léinn as Coláiste 
Phort Laoise páirt sa chlár sin sa bhliain 2019. Ag deireadh 
an chláir, ghlac na mic léinn páirt i ‘Seisiún Clabhsúir’ ar 
lena linn ar inis siad do Chomhairle Chontae Laoise agus
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do Ghnó sa Phobal cad iad na nithe a thaitin leo agus cad 
iad na hathruithe a dhéanfaidís ar an gclár.

An Lá Náisiúnta Pobail - Heileo Mór! 

Sa bhliain 2019, rinneadh an Lá Náisiúnta Pobail - Heileo 
Mór a sheoladh den chéad uair i rith dheireadh seachtaine 
Lá Saoire Bainc Mhí Bhealtaine.

Ba é an Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail a chuir an 
maoiniúchán tosaigh ar fáil agus, mar thoradh ar an 
éileamh ollmhór ó ghrúpaí pobail ar fud an chontae, chuir 
Choiste Forbartha Pobal Áitiúil Laoise maoiniúchán 
forlíontach ar fáil  lena chinntiú go bhféadfadh an líon 
imeachtaí pobail ba mhó agus ab fhéidir tairbhe a fháil ón 
Heileo Mór!

Ba é ba chúis le rath an tionscnaimh seo ná pobail áitiúla 
a bheith ag teacht le chéile chun imeachtaí a d’oir go maith 
dá bpobal ar leith a phleanáil, mar shampla, Laethanta 
Spraoi do Theaghlaigh agus Laethanta Pobail i gCamros, 
i Maighean Rátha, sa Sráidbhaile, sa Swan agus i mBaile 
Átha an Róine. Cuireann Heileo Mór! fáilte roimh gach 
duine ar bhealach uilechuimsitheach oscailte. Bhí rith fíon-
fhéile ann mar aon le hócáidí ‘tae beag’ agus bhí deis ag 
daoine meon ‘comhar le chéile’ a chothú trí theacht le 
chéile agus caidreamh a bhunú, ní ar an lá sin amháin ach 
ar fud na bliana.

Comhairle na nÓg i gContae Laoise 

I gContae Laoise, féachann Comhairle na nÓg le 
hionadaíocht a dhéanamh do dhaoine óga i gContae 
Laoise agus féachann sí le tuairimí na ndaoine óga sin a 
chur in iúl go soiléir i measc na gcinnteoirí aosacha inár 
gcontae, rud a chuirfidh ar chumas na nglúnta atá le teacht 
cabhrú le háit níos fearr le cónaí ann, le hoibriú ann agus 
le cuairt a thabhairt air a dhéanamh dár gcontae. Tháinig 
na 15 bhall óga de Chomhairle na nÓg i gContae Laoise 
le chéile 14 huaire sa bhliain 2019, ar cruinnithe iad sin ar 
chomhordaigh Foróige iad i gcomhar le Comhairle 
Chontae Laoise. Tá sé de chúram ar an gComhairle 
aiseolas a thabhairt do na daoine óga ar fud an chontae 
agus déanann sí amhlaidh ar roinnt bealaí, lena n-áirítear 
trí na naisc atá aici leis na meánscoileanna, le 
hÓgtheagmháil agus le grúpaí óige agus ag a cruinniú 

ginearálta bliantúil (CGB)

a seoladh ar an 18 Samhain, 2019. D’fhreastail 93 dhuine 
óga ó áiteanna ar fud Chontae Laoise ar an CGB. 
Chuathas i gcomhairle le Comhairle Laoise maidir le 4 
bheartas/Straitéis/Phlean agus d’fhreastail siad ar Dháil na 
nÓg a tionóladh i dTeach Laighean Dé Sathairn, an 23 
Samhain 2019, chun ceiliúradh a dhéanamh ar 100 bliain 
den daonlathas in Éirinn agus ar an gcéad suí de chuid 
Dháil Éireann.

Lá na hAfraice i gContae Laoise 

Lainseáladh Lá na hAfraice i gContae Laoise Dé Máirt, an 
21 Bealtaine 2019, in Áras an Chontae. Roimh an 
bpríomhimeacht i rith an lae, taispeánadh an scannán 
“Queen of Katwea” in Ionad Ealaíon Dhún Másc agus bhí 
350 duine i láthair lena aghaidh sin. Ina dhiaidh sin, thug 
Grúpa Tacaíochta Laoise don Afraic cuairt ar thrí scoil 
agus bhuail siad le 446 mhac léinn san iomlán. Thug siad 
caint maidir le cultúr na hAfraice agus lena linn sin bhí deis 
ag leanaí taithí a fháil ar sheinm drumaí Afracacha in 
éineacht leis an ngrúpa a raibh éadaí traidisiúnta 
Afracacha á gcaitheamh acu. Fuair na leanaí buneolas ar 
cheol na hAfraice le linn seisiún gníomhach an-
chruthaitheach agus bhí deis acu freisin chun páirt a 
ghlacadh i “miontrampailíneacht”.

Seoladh Lá na hAfraice i gContae Laoise Dé Sathairn, an 
1 Meitheamh, in Ionad Paróiste Phort Laoise agus bhí os 
cionn 750 duine i láthair i rith an lae. Bhí cuid mhór 
taibheoirí le feiceáil ar an bpríomhardán agus chuir DJ 
Matt ‘Rithimí Afracacha” ar fáil ar fud an lae, gan trácht ar 
Amhránaithe Gaspal, Rinceoir Gaelach agus seó faisin ar 
lena linn a cuireadh éadaí traidisiúnta Afracacha ar 
taispeáint don lucht féachana agus a rinneadh cur síos ar 
na héadaí sin. Ghlac cuid mhór daoine páirt
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sa chomórtas le haghaidh “Na Daoine Is Dea-Ghléasta” 
agus roghnaíodh buaiiteoirí sna   catagóirí seo a leanas: 
an Teaghlach is Fearr, an Grúpa is Fearr, an Fear is Fearr, 
an Bhean is Fearr agus an tÉireannach is Fearr in Éadaí 
Afracacha. Bhí ollphubaill ann inar reáchtálach 
gníomhaíochtaí éagsúla do gach duine, idir óg agus aosta, 
bhí daoine in ann a bheith páirteach i dtatuáil hine, i 
mbréadaireacht gruaige, i bpéinteáil aghaidhe, i 
bpotaireacht, i gcluichí cláir Afracacha agus i 
ndrumadóireacht Afracach. Bhí an-tóir ar phuball an bhia 
áit a raibh bianna éagsúla as gach cuid den Afraic ar fáil.

Mórtas Áite 2019 

Ba é Bloom HQ, Maighean Rátha, ionadaí Chontae Laoise 
i gComórtas ‘Mórtas Áite’ Uile-Oileáin IPB 2019. Tugann 
an Comórtas ‘Mórtas Áite’ aitheantas do thionscnaimh a 
dtugann pobail áitiúla fúthu d’fhonn mórtas as a gceantar 
a chruthú agus ceiliúrann sé rannchuidiú ríthábhachtach 
grúpaí pobail leis an tsochaí.

Fuair Bloom HQ, Maighean Rátha, duais mar Bhuaiteoir 
Speisialta i gcatagóir na dTionscnamh Áite Cruthaithí sa 
chomórtas bliantúil a eagraíonn Co-operation Ireland agus 
a fhaigheann urraíocht ó IPB Insurance. Ba iad Martin 
Meade, Eddie Phelan, Andrea Dearing, Samantha Hayes, 
Joey Hearns, Ed Dunne agus Gina Reidy a ghlac leis an 
ngradam.

Mar thoradh ar obair chomhtháite phobail, rinneadh 
clochar gan úsáid a tógadh sa bhliain 1809 agus 
d’athchóirigh muintir na háite a thiontú ina spás oibre 
eispriseach, dathannach ardteicneolaíochta. Mar thoradh 
ar phleanáil shamhlaíoch, cruthaíodh saoráidí oibre, 
oiliúna agus pobail ar an láthair agus gabhann 
inbhuanaitheacht fadtéarma leis na gaolmhaireachtaí atá 
ann idir na saoráidí sin.

Tugtar ‘Gradaim Oscar na hEarnála Pobail’ ar 
dhuaiseanna ‘Mórtas Áite’ agus, trí bhíthin na 
nduaiseanna sin, déantar an chuid is fearr den fhorbairt 
phobail chun cinn agus tugtar aitheantas d’iarrachtaí 
neamhleithliseacha daoine le linn dóibh a gcuid 
comharsanachtaí áitiúla a dhéanamh níos fearr mar 
áiteanna chun cónaí a dhéanamh iontu, chun bheith ag 
obair iontu agus chun bheith ag gabháil do 
ghníomhaíochtaí sóisialta iontu.

D’fhreastail an Príomhfheidhmeannach, John Mulholland, 
agus Carmel McNicholl, Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach, ar Shearmanas Bronnta na nGradam. Bhí an 
Comhairleoir James Kelly ann mar ionadaí an 
Chathaoirligh agus bhí ionadaithe de chuid Fhóram Pobail 
Mhaighean Rátha i láthair freisin.

An Comhchoiste Póilíneachta 

Tháinig Comhchoiste Póilíneachta Chontae Laoise le 
chéile 3 huaire sa bhliain 2019: i mí an Mhárta, i mí 
Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna. Le linn chruinniú 
mhí Dheireadh Fómhair, cuireadh in iúl do na comhaltaí go 
rabhthas tar éis Cónaidhm CCTV a bhunú agus go raibh 
13 Ghrúpa Foláirimh Pobail de chuid an Chontae páirteach 
ann.

Ciste na gComhaltaí Tofa 

Trí Chiste na dTionscadal Pobail (na gComhaltaí Tofa), 
soláthraíodh cúnamh airgeadais do 102 
ghrúpa/eagraíocht ar fud an chontae tar éis breithniú a 
dhéanamh ar iarratais a mhol Comhaltaí Tofa sa bhliain 
2019.

TIONSCADAIL CHOMHOIBRÍOCHA / 
UILECHUIMSITHEACHT SHÓISIALTA 

I gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí ar leith, chuaigh 
Comhairle Chontae Laoise i mbun na dtionscadal seo a 
leanas sa bhliain 2019:

• An Clár Cóitseála Pobail 
• Clár Uilechuimsitheachta Chomhpháirtíocht 

Spóirt Laoise do Dhaoine faoi Mhíchumas 
• Líonra Lánpháirtíochta Laoise 
• Tacaíochtaí Tearmainn/Lánpháirtíochta Laoise do 

phobail nua e.g. cónaitheoirí an Ionaid Soláthair 
Dhírigh in Ioma. 

• Forbairt Straitéis Lánpháirtíochta Laoise, rud atá 
faoi cheannas Chomhpháirtíocht Laoise 

LAOIS CONNECTS 

Seoladh Laois Connects, ar seachtain feasachta 
meabhairshláinte é, sa tréimhse ón 6 go dtí an 13 Deireadh 
Fómhair 2019 agus bhí os cionn 30 imeacht saor in aisce 
ann. Cuireadh clár cuimsitheach ar fáil i rithe na 
seachtaine do dhaoine i ngach aoisghrúípa agus, mar 
chuid den chlár sin, bhí caint ann a thug an t-údar 
iomráiteach Stella O’Malley. tráthnóna in éineacht leis an 
dornalaí Eric Donovan agus ceardlann do thuismitheoirí 
déagóirí. Reáchtáladh siúlóidí agus rití ar fud Chontae 
Laoise agus, chomh maith leis sin, bhí Bikeathon ann ar 
son an Fheachtais Rothaíochta in aghaidh Féinmharú mar 
aon le hImeachtaí Íocshláinte, Ceardlanna agus Plé.

An Chomhairle a chomhordaigh an clár i gcomhar le 
Comhpháirtíocht Spóirt Laoise, Meabhairshláinte Éireann, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Bord 
Oideachais agus Oiliúna Laoise/Uíbh Fhailí agus bhí 
ionadaithe óige agus spóirt as gach cuid den Chontae 
páirteach ann.

Grúpa Oibre Idirghníomhaireachta Laoise maidir le 
hAthlonnú 

Tharla an chéad chruinniú de Ghrúpa Oibre 
Idirghníomhaireachta Laoise maidir le hAthlonnú ar an 26 
Meitheamh 2019. Ceapadh Respond Housing mar 
Fheidhmeoir Cláir tar éis próiseas fála a chur i gcrích. 
Rinneadh Oibrí Tacaíochta Athlonnaíochta agus Oibrí 
Idirchultúir
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a cheapadh agus tá tithíocht faighte ó Cluid Housing ag na 
teaghlaigh thosaigh a leithroinneadh do Chontae Laoise. 
Is léir go bhfuil rath mór ar an gClár agus cuirfear i gcrích 
é go luath sa bhliain 2020.

An Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 2019 

I rith na bliana 2019, cheadaigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail maoiniúchán €870,094 le haghaidh 11 
tionscadal i gContae Laoise faoin Scéim Athnuachana 
Bailte & Sráidbhailte agus cuireadh na tionscadail sin i 
gcrích sa bhliain 2019. Cheadaigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail €437,761.00 eile sa bhliain 2019 le 
haghaidh 5 thionscadal eile sa Chontae.

Clár Aoisbhá Laoise 

Is é atá i gClár Aoisbhá 
Laoise ná cur i bhfeidhm 
Chlár Chathracha agus 
Chontaetha Aoisbhá na 
hEagraíochta 

Sláinte Domhanda ar leibhéal áitiúil. Leis an gclár sin, 
féachtar le sochaí uilechuimsitheach chothrom a chruthú 
inar féidir le daoine scothaosta saol iomlán, gníomhach, 
sláintiúil a bhfuil meas air a chaitheamh agus déantar an 
clár a stiúradh i gcomhréir le Straitéis Chontae Aoisbhá 
Laoise 2016 - 2021.

I measc na ngníomhaíochtaí a bhí ann i rith na bliana 
2019, áiríodh an méid seo a leanas:
• Staidéar ar insiúltacht i Maighean Rátha 
• Lá Rannpháirtíochta Pobail in éineacht leis na 

Gardaí i Móinteach Mílic 
• Comhdháil Náisiúnta na nDaoine Scothaosta i 

nDún na nGall i mí Bhealtaine 
• Tionscadal Dífhibrileoirí Laoise faoi cheannas an 

tsainchomhairleora scortha Peter Naughton, ar 
tionscadal é ar dá bharr atá dífhibrileoirí cur ar fáil 
ar bhonn 24/7 i gcuid mhór bailte ar fud an 
chontae. 

Éire Shláintiúil 
Chruthaigh an Roinn Sláinte 
ciste ‘Éire Shláintiúil’ chun cláir 
agus tionscadail ‘Éire 
Shláintiúil’ lena gcuirfear 
feabhas ar shláinte agus ar 
fholláine mhuintir na hÉireann 
thar ré na glúine atá le teacht a 
chur ar bun agus chun tacú leo 
na cláir agus leis na tionscadail 
sin. Sa bhliain 2018,

cháiligh Coiste Áitiúil Forbartha Pobail Laoise le haghaidh 
maoiniúchán €75,000 trí ‘Éire Shláintiúil’. I rith na bliana 
2019, is trí Choiste Áitiúil Forbartha Pobail Laoise a 
dáileadh an maoiniúchán ar ár gComhpháirtithe 
Gníomhaíochta chun raon clár a bhí dírithe ar ghrúpaí 
éagsúla ar fud an chontae a chur i bhfeidhm. Déantar na 
gníomhartha go léir a chuirtear i gcrích faoin gclár a 
stiúradh i gcomhréir le 

Plean ‘Laois Shláintiúil’ 2018-2020. I measc na 
ngníomhaíochtaí agus na dtionscadal a ndeachthas ina 
mbun trí Bhabhta 2 de chuid ‘Éire Shláintiúil’, áirítear an 
méid seo a leanas:

• Clár Conairí Dearfacha a chruthaigh Obair d’Ógra 
Éireann i gContae Laoise agus atá dírithe ar 
chabhrú le daoine óga faisnéis a fháil i dtaobh 
conas feabhas a chur ar a meabhairshláinte agus 
conas feasacht a fháil ar sheirbhísí agus ar 
thacaíochtaí iomchuí atá ar fáil dóibh. 

• D’fhorbairt Comhpháirtíocht Laoise clár Pobal 
Sláintiúil a cuireadh i bhfeidhm i measc grúpaí 
aosach agus daoine óga in dhá bhaile i gContae 
Laoise. Ghlac rannpháirtithe páirt i ranganna amhail 
zumba, tai chi, féinchosaint, garchabhair 
bhunúsach agus aireachas. Rinne Aonad 
Lánpháirtíochta Chomhpháirtíocht Laoise clár 
struchtúrtha súgartha do leanaí cuardaitheoirí 
tearmainn a bhfuil cónaí orthu i gContae Laoise a 
cheapadh agus a chur i bhfeidhm 

• Chuir Comhpháirtíocht Spóirt Laoise 3 ghníomh 
éagsúla a bhfeidhm trí leas a bhaint as 
maoiniúchán ó ‘Éire Shláintiúil’. Ina meas sin, 
áiríodh oiliúint maidir le hathshlánú cairdiach i 
gcomhar le giomnáisiam áitiúil, seisiúin 
ghníomhaíochta do scoileanna ar fud Chontae 
Laoise agus ranganna aclaíochta a reáchtáil inar 
úsáideadh cuaillí Nordacha a thugann cobhsaíocht 
do rannpháirtithe agus, ar an dóibh sin, bhí deis ag 
daoine nach mbeadh in ann, seachas sin, a bheith 
páirteach i ngníomhaíochtaí aclaíochta den sórt sin 
de ghnáth, a bheith páirteach iontu.  

• Baineadh úsáid as meán an cheoil chun daoine óga i 
gContae Laoise a thabhairt le chéile le daoine óga 
a bhfuil cónaí orthu in ionaid soláthair dhírigh sa 
chontae trí bhíthin Chór Lánpháirtíochta Laoise 
agus Obair d’Ógra Éireann i gContae Laoise. 

• Chuir Rannóg Spóirt Chomhairle Chontae Laoise 
Clár Páirceanna Gníomhacha a bhfeidhm ar clár 
é a reáchtáladh an clár sin i dtrí shuíomh agus a 
raibh gníomhaíocht éagsúil i gceist leis gach trí 
seachtaine. 

Gníomhú ar son na hAeráide 

Ghlac comhaltaí Chomhairle Chontae Laoise Straitéis 
Chontae Laoise um Oiriúnú don Athrú Aeráide i mí Mheán 
Fómhair 2019. Is é an Straitéis sin an chéad chéim de 
phróiseas méadaithe an eolais agus na tuisceana ar ár n-
aeráid athraitheach agus den phróseas cumasaithe 
freagairtí éifeachtacha i leith na mbagairtí atá ann mar 
thoradh ar athrú aeráide. Tá gá le tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar an bplean agus sin a dhéanamh i 
gcomhthéacs pleananna agus beartas náisiúnta. Tá sé 
tábhachtach a chinntiú go ndéantar nithe a bhaineann le 
hoiriúnú don aeráid a phríomhshruthú i ngach plean agus 
i ngach beartas agus go ndéantar é a chur san áireamh i 
ngach oibríocht agus i ngach feidhm de chuid an údaráis 
áitiúil.
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Feasacht ar an gComhshaol & Tionscnaimh Phobail 

Leanadh de Thionscnaimh Feasachta Comhshaoil a chur 
i gcrích ar fud na bliana 2019 agus leanadh de 
chomhpháirtíochtaí comhlántacha a fhorbairt. Tairgeadh 
tacaíochtaí breise (e.g. deontais agus ceardlanna) do 
scoileanna agus do ghrúpaí eile pobail. Comhlánaíonn 
tacaíochtaí den sórt sin tionscnaimh feasachta náisiúnta 
agus tá siad saincheaptha lena soláthar ar bhonn áitiúil.

Scéimeanna Deontais Pobail 

Faoin Scéim Deontas Pobail 2019, tugadh maoiniúchán do 
95 ghrúpa le haghaidh tionscadail a raibh mar aidhm leo 
dul chun tairbhe don chomhshaol agus feabhas a chur ar 
thaitneamhachtaí áitiúla.

Tá maoiniúchán faighte ag Port Laoise chun forbairt a 
dhéanamh ar thionscadail ar tríothu a thiocfaidh Port 
Laoise chun stádas a bhaint amach mar an chéad bhaile 
ísealcharbóin in Éirinn. Is é is aidhm don Bhaile 
Ísealcharbóin ná deireadh a chur leis an gceannas atá ag 
gluaisteáin i lár bhaile Phort Laoise agus aghaidh a 
thabhairt ar eispéireas coisithe sa limistéar sin. I rith na dtrí 
bliana atá romhainn, beidh suim mheasta €2.7 milliún á 
hinfheistiú ag an gComhairle chun an stádas sin mar Bhaile 
Ísealcharbóin a bhaint amach i bPort Laoise.

Ina theannta sin, shínigh Comhairle Chontae Laoise an 
Chairt nua um Ghníomhú ar son na hAeráide ina leagtar 
amach treochlár d’údaráis áitiúla agus iad ag iarraidh dul i 
ngleic leis an athrú aeráide. Ní mór do Chomhairle Chontae 
Laoise nós imeachta a bhunú maidir le “carbón-phromhadh” 
a dhéanamh i ndáil le mórchinntí, cláir agus tionscadail, lena 
n-áirítear infheistíochtaí i mbonneagar iompair agus 
fuinnimh. Beidh ar an gComhairle feabhas 50% a chur ar 
éifeachtúlacht fuinnimh i rith na 10 mbliana atá romhainn 
agus a chinntiú go soláthraíonn gach soláthraí faisnéis 
faoina lorg carbóin agus, chomh maith leis sin, faoi na bearta 
a bhfuil sé i gceist acu iad a dhéanamh chun laghdú a 
dhéanamh ar thionchar an charbóin.. Áireoidh sé sin 
iarfheistiú foirgneamh de chuid an údaráis áitiúil agus an 
stoic tithíochta sóisialta, pleananna maidir le líonra 
rothaíochta do gach cathair mhór, oiliúint d’fhoireann údaráis 
áitiúil agus cur ar fáil líonraí luchtaithe feithiclí leictreacha.

Reiligí 

Tá freagracht ar an Rannóg Pobail i ndáil le 27 reilig 
laistigh den chontae. Rinneadh oibreacha feabhsaithe 
roinnt reiligí mar chuid den chlár bliantúil oibreacha.

Táscairí Feidhmíochta 2018 

An céatadán de scoileanna áitiúla atá 
bainteach le scéim áitiúil Chomhairle
na nÓg 90%

An líon Eagraíochtaí ar Chlár an 
Chontae amhail ar an 31/12/2018 
agus
an cion de na heagraíochtaí sin a 
roghnaigh a bheith páirteach sa 
Choláiste
Uilechuimsitheachta Sóisialta den Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí 12.92

AN RANNÓG EALAÍON 

Scoil Cheoil Laoise agus Music Generation Laois

Rinneadh riaradh Scoil Cheoil Laoise agus Music 
Generation Laois a aistriú chuig Bord Oideachais agus 
Oiliúna Laoise i lár na bliana 2019. Reáchtáladh clár 
cuimsitheach imeachtaí rannpháirteacha ceoil ar fud na 
bliana agus déanfar tacaíocht agus comhoibriú leantach a 
chothú agus a fhorbairt amach anseo.

Amharclann Óige Laoise 

Tá dhá ghrúpa ag Amharclann Óige Laoise i bPort Laoise. 
Ina theannta sin fuair an Amharclann Óige tacaíocht i gCúil 
an tSúdaire i gcomhar le Grúpa Iarscoile Chúil an tSúdaire 
agus i Maighean Rátha i gcomhar le Cumann Forbartha 
Mhaighean Rátha. Áiríonn Amharclann Óige Laoise
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ceardlanna seachtainiúla le haghaidh suas le 80 leanbh 
faoi cheannas teagascóirí cáilithe dramaíochta agus, chun 
deireadh a chur leis an mbliain, bhí seó deireadh bliana 
ann ar an 17 Bealtaine 2019 in Ionad Ealaíon Dhún Másc. 
Thairbhigh baill d’Amharclann Óige Phort Laoise ó 
cheardlann in éineacht leis an Aisteoir iomráiteach de 
chuid Chontae Laoise, Robert Sheehan, in Ionad Ealaíon 
Dhún Másc i mí na Nollag.

Ionad Ealaíon Dhún Másc 

Tá Comhairle Chontae Laoise ag leanúint de thacaíocht a 
thabhairt d’Ionad Ealaíon Dhún Másc mar cheann de na 
príomhionaid ealaíon i gContae Laoise. Leanann Oifig 
Ealaíon Laoise de bheith ag obair go comhoibríoch le 
hIonad Ealaíon Dhún Másc ar líon mór clár trína 
saibhrítear an dá chlár.

Teach Ealaíne Laoise, an Sráidbhaile 

Sa bhliain 2019, d’óstáil Dánlann an Tí Ealaíne 4 
thaispeántas ar leithligh chomh maith le cónaitheachtaí 
ealaíontóra, ceardlanna ealaíne, turais agus cainteanna a 
óstáil. Ba bhliain ghnóthach í an bhliain 2019 agus bhí 
úsáid á baint as leithlanna agus as stiúideonna ar feadh 
na bliana ar fad, nach mór.

An Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna 

Reáchtáladh an scéim i naoi scoil sa bhliain 2019. Tríd an 
Scéim sin, tá mic léinn in ann eispéireas domhain a bheith 
acu in éineacht le healaíontóir gairmiúil agus tá deis acu 
blaiseadh a fháil ar chineálacha difriúla meán ealaíne. I 
measc na scoileanna agus na tionscadail a bhí ann, 
áiríodh iad seo a leanas:

• Scoil Náisiúnta Cailíní N. Iósaef Móinteach Mílic in 
éineacht leis an Taibheoir Damhsa Aisling Walshe 

• Scoil Naomh Eoin, Coill an Aird, in éineacht leis an 
Amharc-Ealaíontóir Mary Slvin 

• Scoil Náisiúnta Choill Uí Dhúlaí Baile Uí Bhróithe, 
in éineacht leis an Ealaíontóir Potaireachta Finbar 
O’Hara 

• Scoil Náisiúnta Bhaile an Chaisleáin Páirc an Troim, 
in éineacht leis an Teagascóir Ceoil Tina Cuddy 

• Coláiste Dhún Másc, Port Laoise, in 
éineacht leis an bhFile/Scríbhneoir Jean 
O’Brien 

• Scoil Shóisearach an Teaghlaigh Naofa, Port 
Laoise, in éineacht leis an Teagascóir Drámaíochta 
Saoirse Anton 

• Scoil Bhríde, Port Laoise, in éineacht leis an 
ealaíontóir Paul Woods 

• Scoil Speisialta N. Proinsias, in éineacht leis an 
Amharc-Ealaíontóir Marian Whyte. 

• Scoil Speisialta Saplings, Port Laoise, in éineacht leis 
an Amharc-Ealaíontóir Aisling Brennan. 

Féile na Bealtaine do Dhaoine Scothaosta 

Chuir an Oifig Ealaíon clár imeachtaí i láthair do dhaoine 
scothaosta i suíomhanna pobail agus cúraim le linn mhí na 
Bealtaine 2019.

Tionscadail Chomhoibríocha an Láir Tíre 

Chuir Comhairle Chontae Laoise ábhar ar fáil don iris 
‘Ealaín agus Cultúr an Láir Tíre’ a foilsíodh sa bhliain 2019 
agus a scaipeadh ar bhonn náisiúnta agus ar fud réigiún 
an Láir Tíre.

An Clár Ealaíon Samhraidh 

Seoladh sraith ceardlann i rith mhí Iúil 2019, lena n-áirítear 
Ealaín an tSorcais, i gCumann Forbartha Mhóinteach 
Mílic, Ealaín Chomhshaoil, sa Sráidbhaile, Damhsa, i 
bPort Laoise, agus Cúrsa ar Ullmhú Punainne do chaoine 
óga san aoisghrúpa 15-18 a raibh spéis acu i gcúrsa 
ealaíne 3ú leibhéal a dhéanamh.

Oíche Chultúir 

Bhí imeachtaí saor in aisce Ealaíon agus Cultúir ann Dé 
hAoine, an 20 Meán Fómhair 2019, i 20 ionad éagsúil sa 
chontae agus bhí líon mór daoine i láthair chun sult a 
bhaint as na himeachtaí, agus chun bheith páirteach iontu, 
agus i measc na n-imeachtaí sin áiríodh gníomhaíochtaí 
amhail stiúideonna oscailte, ceardlanna, taispeántais, 
ceol, léitheoireachtaí, ceolchoirmeacha, scannáin, 
imeachtaí litríochta, agus turais threoraithe saor in aisce. 

Féile Litríochta ‘Duilleoga’ 

Reáchtáladh Féile Scríbhneoireachta agus Ceoil 
‘Duilleoga’ sa tréimhse ón 5 Samhain go dtí an 10 Samhain 
2019 agus bhí clár ilchineálacha ann inar áiríodh 
léitheoireachtaí, plé, taibhiúcháin focal labhartha, 
ceardlanna agus lainseáil leabhar. I measc na dtaibheoirí 
cáiliúla áiríodh John Sheehan (as na Dubliners), Dermot 
Bolger agus Joe O’Connor agus tuairiscíodh an fhéile go 
forleathan sna meáin náisiúnta agus sna meáin áitiúla mar 
thoradh ar straitéis
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chómhaoinithe Caidreamh Poiblí a eagraíodh in éineacht 
le Comhpháirtíocht Laoise agus Turasóireacht Laoise.

Tacaíochtaí do na hEalaíona 

Sa bhliain 2019, lean an Chomhairle de thacaíocht a 
thabhairt do phobail agus do dhaoine aonair trína 
nGradaim Achta Ealaíon agus trí Sparánacht Tyrone 
Guthrie chomh maith le tacaíocht a chur ar fáil le 
haghaidh taispeántas agus imeachtaí ealaíon pobail.

Clár ‘Éire Ildánach’ Laoise 

Is í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a 
mhaoiníonn Clár ‘Éire Ildánach’ agus cuirfear i gcrích é 
thar thréimhse 5 bliana, ó 2018 go 2022. Deonaíodh 
maoiniúchán do raon leathan tionscadal sa bhliain 2019 
agus bronnadh 21 Deontas Pobail ar dhaoine aonair, ar 
ghrúpaí agus ar fhéilte. 

AN RANNÓG SPÓIRT & FÓILLÍOCHTA 

Lean an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta de shraith rathúil 
imeachtaí agus gníomhaíochtaí i rith na bliana 2019. I 
measc na mbuaicphointí, áiríodh an méid seo a leanas:

Straitéis Chomhairle Chontae Laoise maidir le 
hÁineas, Súgradh & Spóirt 2018 - 2022 

Tar éis comhairliúchán poiblí forleathan a sheoladh sa 
bhliain 2018, cheadaigh comhaltaí an Choiste Beartais 
Straitéisigh an straitéis agus ghlac comhaltaí Chomhairle 
Chontae Laoise é. Is sa bhliain 2019 a cuireadh tús le cur 
i bhfeidhm na straitéise ina soláthraítear fís shoiléir agus 
treochlár soiléir don Rannóg Spóirt & Fóillíochta.

Saoráidí Fóillíochta agus Súgartha 

Leanann Ionad Fóillíochta Phort Laoise agus Ionad 
Fóillíochta Chúil an tSúdaire de shársheirbhísí fóillíochta 
poiblí a sholáthar. Le linn bhronnadh na nGradam 
Cáilíochta Náisiúnta, a seoladh Dé hAoine, an 8 Samhain 
2019, bronnadh duais an Bhuaiteora Fhoriomláin ar Ionad 
Fóillíochta Chúil an tSúdaire sa chatagóir ‘Saoráid 
Fóillíochta Is Fearr in Éirinn’. Is mórghnóthachtáil don 
Ionad í an duais thábhachtach sin a fháil.

Táscairí Feidhmíochta 

2016 2017 2018

1. An Líon Deontas Ealaíon 35 41 55

a Leithroinneadh
Leanann Comhairle Chontae Laoise d’fhiche saoráid 

súgartha pobail a bhainistiú, ar saoráidí iad a bhfuil gá le 

clár suntasach bliantúil cothabhála agus deisiúcháin ina 

leith le gur féidir ardchaighdeán seirbhíse a choimeád ar 

bun iontu. Agus é mar chuspóir ag an gComhairle

feabhas a chur ar rochtain ar limistéir shugartha, chuaigh

sí i dteagmháil le Roinn Teiripe Ceirde Choláiste na 

hOllscoile, Corcaigh chun iniúchadh a dhéanamh ar an 

rochtain ar thrí chlós súgartha sa bhliain 2019 agus chun

moltaí a dhéanamh i ndáil le feabhas a chur ar rochtain 

agus ar luach an tsúgartha d’úsáideoirí ag a bhfuil 

riachtanais bhreise.

Seachtain na Rothar 

D’éirigh le Comhairle Chontae Laoise maoiniúchán 
€7,500 a fháil ón Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt 
chun Clár Sheachtain na Rothar 2018 a reáchtáil. 
Úsáideadh an maoiniúchán sin chun 18 n-imeacht a 
chomhordú le cabhair ó ghrúpaí scoile agus pobail ar fud 
an chontae. Is clár náisiúnta é Seachtain na Rothar agus 
tugadh spreagadh lena linn

(11) in aghaidh gach 1,000 sa 
daonra

An líon Grúpaí Amharclainne 
Oige

1990 

       3

1714 

3

1936 

3

An Clár Ealaíon Samhraidh 13 8 11

Scoil Cheoil Laoise

Rannpháirtithe

Music Generation Laois

320

3015

320

4215

360

3701
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do dhaoine a gcuid rothar a úsáid le haghaidh taistil agus 
fóillíochta idir an 22 Meitheamh agus an 30 Meitheamh. I 
measc na n-imeachtaí a bhí ann áiríodh rothaíocht spraoi 
do theaghlaigh, imeachtaí rothaíochta do scoileanna agus 
rothaíocht ionaid oibre, lena n-áirítear ‘Bikes ‘n’ Bikes’ a 
reáchtáil Comhairle Chontae Laoise.

CLÁR GNÍOMHAÍOCHTAÍ DO LEANAÍ & DO DHAOINE 
ÓGA 

Bróisiúr Samhraidh 

D’ullmhaigh an oifig Spóirt agus Fóillíochta a treoir 
bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí samhraidh do 
theaghlaigh agus dáileadh 10,000 cóip ar scoileanna agus 
ar fhoirgnimh phoiblí i gContae Laoise.

Leadóg sna Páirceanna 

Rinne Comhairle Chontae Laoise Clár Náisiúnta na 
Leadóige sna Páirceanna i Mainistir Laoise, i Móinteach 
Mílic, i Maighean Rátha agus i bPort Laoise agus ghlac 
180 leanbh páirt sa chlár sin.

An tSeachtain Náisiúnta Áineasa/An Lá Náisiúnta 
Súgartha 

Is é atá sa tSeachtain Náisiúnta Áineasa/Lá Náisiúnta 
Súgartha ná comhthionscnamh idir an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige agus Údaráis Áitiúla. Chuir an Rannóg Spóirt 
& Fóillíochta imeacht súgartha agus áineasa ar siúl don 
phobal i mBaile na Coille agus chuir siad gníomhaíochtaí 
súgatha ar siúl do scoileanna i gceantar Bhuiríos Mór 
Osraí agus, le linn na n-imeachta sin, cuireadh 
comhairliúchán i gcrích leis na leanaí d’fhonn tuairimí a 
fháil maidir le tógáil clós súgartha nua sa dá cheantar.

Comhpháirtíocht le Comhlachtaí Ceannais Náisiúnta 

Lean Comhairle Chontae Laoise dá comhpháirtíochtaí le 
roinnt comhlachtaí ceannais náisiúnta spóirt chun raon 
clár spóirt pobal-bhunaithe a chur i gcrích ar fud an 
chontae. I measc na bpríomhchlár a cuireadh i gcrích 
áiríodh ‘Cluichí ar Fhaichí’ a eagraíodh i limistéir 
thithíochta áitiúla i mBaile Uí Laigheanáin, i Maighean 
Rátha, i Mainistir Laoise, i Ráth Domhnaigh agus i nDarú 
agus bhí 240 leanbh páirteach sa chlár sin sa bhliain 2019 
thar thréimhse 12 sheachtain.

An Clár Forbartha Fichille 

D’oibrigh an Rannóg Spóirt & Fóillíochta agus rannóga 
leabharlainne le chéile chun spreagadh a thabhairt do 
leanaí i leith ficheall a imirt agus chun tacú le clubanna 
fichille i leabharlanna brainse. I  mí  na  Samhna, cuireadh 
tríú Comórtas bliantúil Fichille Chomhairle Chontae Laoise 
do Shóisir ar siúl i gColáiste Phort Laoise agus ghlac 104 
leanbh páirt sa chomórtas. Bhronn an Cathaoirleach, an 
Comhairleoir Willie Aird, na duaiseanna ar na buaiteoirí i 
gcatagóirí le haghaidh scoileanna, clubanna agus imreoirí 
aonair.

Tionscadail Speisialta 2019 

An Clár Eachtraíochta Allamuigh i Limistéir Uirbeacha 

Chuir an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta tús leis an gClár 
Eachtraíochta Allamuigh i Limistéir Uirbeacha ar 
tionscnamh é a fhaigheann maoiniúchán ó Chiste na 
gCuntas Díomhaoin trí Chomhpháirtíocht Spóirt Laoise. Is 
é is cuspóir don chlár ná méadú a dhéanamh ar an 
rochtain ar ghníomhaíochtaí eachtraíochta allamuigh do 
dhaoine óga i limistéir uirbeacha. Cuireadh an clár i gcrích 
i gcomhpháirtíocht le scoileanna, le grúpaí óige, le 
clubanna oibre baile agus le soláthróirí seirbhíse áitiúla.

Paddles Up 

Fuair Comhairle Chontae Laoise maoiniúchán ó 
Uiscbhealaí Éireann chun clár Curachóireachta dar teideal 
“Paddles Up” a chur i gcrích i gcomhpháirtíocht le SVT 
Kayak/Canoe Club. Ghlac 65 rannpháirtí páirt i gclár 
teagaisc a mhair sé seachtaine agus d’óstáil Cúil an 
tSúdaire imeacht clabhsúir réigiúnach.

Tionscadail Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 

D’éirigh leis an gcúnamh a thug an Rannóg do ghrúpaí 
pobail i gCúil an tSúdaire agus i mBuiríos Mór Osraí i ndáil 
le maoiniúchán a fháil le haghaidh tionscadal trína gcuirfí 
feabhas ar a gceantair áitiúla.  I measc na dtionscadal sin 
áiríodh forbairt bealach siúil agus limistéar taitneamhacht 
Shlí na Sláinte i mBuiríos Mór Osraí agus feabhsú Pháirc 
an Phobail i gCúil an tSúdaire agus bhí siad curtha i gcrích, 
nach mór, sa bhliain 2019.

Forbairt Shlí na Sláinte

Fuarthas maoiniúchán ó Scéim Bhonneagair Áineasa 
Allamuigh na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail agus, 
trí úsáid a bhaint as an maoiniúchán sin, chuir an rannóg 
Spóirt & Fóillíochta tús le bealach siúil nua Shlí na Sláinte 
i Maighean Rátha i mí Iúil 2019, rud a rinneadh i 
gcomhpháirtíocht le Cumann Forbartha Mhaighean Rátha. 
Tionscnamh uathúil chur chun cinn na sláinte de chuid 
Fhoras Croí na hÉireann is ea Slí na Sláinte agus, trí 
bealaí tomhaiste mapáilte siúil a chruthú in ionaid oibre, i 
bpobail agus i scoileanna, tá sí ceaptha chun daoine a 
spreagadh dul ag siúl ar mhaithe lena sláinte agus ar 
mhaithe páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fóillíochta
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Moil Phobail Ghníomhaigh 

Leanann an Rannóg de bheith ag obair le Comhpháirtíocht 
Spóirt Laoise agus le pobail áitiúla chun tacaíocht a 
thabhairt do Mhol an tSráidbhaile/Bhaile an 
Bhiocáire/Thigh Mochua agus do Mhol nua Ráth 
Domhnaigh/Eiréil. Is é is aidhm do na moil phobail 
ghníomhaigh ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do 
phobail áitiúla chun bheith níos réamhghníomhaí i dtaca le 
cláir ghníomhaíochta fisiciúla a phleanáil agus a sholáthar 
ag leibhéal áitiúil.

Maoiniúchán ó ‘Éire Shláintiúil’ sa bhliain 2019 

Mar thoradh ar mhaoiniúchán ó ‘Éire Shláintiúil’ bhíothas 
in ann cláir ghníomhaíochta páirce a chur i gcrích sa 
bhliain 2019 i dtrí pháirc phoiblí i Móinteach Mílic, i bPort 
Laoise agus i Maighean Rátha. Trí Chlár na bPáirceanna 
Gníomhacha spreagadh d’aosaigh páirt a ghlacadh i raon 
gníomhaíochtaí aclaíochta i suíomh allamuigh agus, ag an 
am céanna, bhíothas in ann taitneamhachtaí poiblí 
Chomhairle Laoise a chur ar taispeáint.

Tacaíocht do Chlubanna/Ghrúpaí Pobail 

I rith na bliana 2019, lean an Oifig de bheith ag obair go 
rathúil le clubanna, le scoileanna agus le grúpaí pobail i 
ndáil le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniúchán, agus i 
ndáil le maoiniúchán a tharraingt anuas, chun a gcuid 
saoráidí a fhorbairt, lena n-áirítear maoiniúchán ó Scéim 
na nDeontas Caipitiúil Spóirt/Scéim an Bhonneagair 
Mórscála Spóirt/CLÁR/Scéim Athnuachana Bailte agus 
Sráidbhailte/Scéim Bhonneagair Áineasa Allamuigh.

Gradam Brataí Glaise do Pháirceanna 

D’oibrigh an Rannóg le rannóga eile chun a áirithiú go 
gcoimeádfaí an Gradam tábhachtaí Brataí Glaise ag Páirc 
an Phobail i bPort Laoise agus ag Páirc an Phobail i gCúil 
an tSúdaire. Bronnadh bratacha le linn searmanais in 
Ollscoil Mhá Nuad i mí Iúil 2019.

SÁBHÁILTEACHT UISCE I gCONTAE LAOISE 

FEASACHT AR SHÁBHÁILTEACHT UISCE SA BHLIAIN 
2019 

I gcomhar le Coiste Shábháilteacht Uisce na hÉireann - 
Limistéar Laoise, leanadh d’Fheasacht ar Shábháilteacht 
Uisce a chur chun cinn sa bhliain 2019. Tugadh cuairt ar 
scoileanna agus ar ghrúpaí pobail agus, le linn na 
gcuairteanna, eagraíodh cainteanna faoi fheasacht ar 
bhunsábháilteacht uisce agus a taispeánadh conas baoi 

tarrthála a úsáid.

D’oibrigh Coiste Shábháilteacht Uisce na hÉireann - 
Limistéar Laoise go rathúil le himeacht Chruinniú na nÓg i 
bPáirc Thaitneamhachta Mhaighean Rátha i mBealtaine 
2019. Mar thoradh ar an imeacht sin, rinneadh feasacht 
faoi na contúirtí a bhaineann le huisce oscailte a mhéadú i 

measc leanaí agus daoine óga.

RANGANNA SÁBHÁILTEACHTA UISCE SA BHLIAIN 
2019 

D’éirigh le Sábháilteacht Uisce na hÉireann - Limistéar 
Laoise Ranganna Sábháilteachta Uisce a sholáthar in 
Ionad Fóillíochta Phort Laoise in Earrach agus i bhFómhar 
na bliana 2019. Ghlac 130 duine, idir aosaigh agus leanaí, 
páirt i ranganna de chuid Shábháilteacht Uisce na 
hÉireann i rith na bliana.

BRONNADH NA dTEASTAS SÁBHÁILTEACHTA UISCE 
SA BHLIAIN 2019 

Seoladh oíche bhronnta na dTeastas Sábháilteachta 
Uisce Déardaoin, an 2 Bealtaine 2019. D’fhreastail 
faighteoirí na ngradam ar an searmanas i Seomra 
Chomhairle Chontae Laoise agus bhronn an Comhairleoir 
John Joe Fennelly, Leas-Cathaoirleach Chomhairle 
Chontae Laoise na teastais orthu.

CLÁR PAWS 

I gcomhar le Sábháilteacht Uisce Laoise agus Ionad 
Fóillíochta Phort Laoise, lean Comhairle Chontae Laoise 
de thacaíocht a thabhairt don Chlár um Shábháilteacht 
Uisce do Bhunscoileanna (PAWS) agus den chlár sin a 
chur i gcrích go rathúil. Tugadh cuairt ar dhaichead 
bunscoil i gContae Laoise sa bhliain 2019 agus, le linn na 
gcuairteanna sin, bhí cainteanna agus taispeántais ann.

BAOITHE TARRTHÁLA 

I rith na bliana 2019, lean Comhairle Chontae Laoise de 
chigireacht a dhéanamh ar bhaoithe tarrthála agus de 
bhaoithe tarrthála a chothabháil, a chur in airde agus a 
athsholáthar i láithreacha uisce oscailte in áiteanna ar fud 
an chontae.

LINN SNÁMHA ALLAMUIGH BHAILE NA COILLE 

Athosclaíodh Linn Snámha Allamuigh Bhaile na Coille ar 
an 12 Iúil faoi bhainistíocht Chumann Forbartha Pobail 
Bhaile na Coille. Chuir Comhairle Chontae Laoise agus 
Sábháilteacht Uisce na hÉireann-Limistéar Laoise 
tacaíocht shuntasach ar fáil chun sábháilteacht 
snámhaithe a áirithiú. Chuir Comhairle Chontae Laoise 
trealamh sábháilteachta ar fáil agus chuir Sábháilteacht 
Uisce na hÉireann-Limistéar Laoise oiliúint garda tarrthála 
ar fáil do bhaill coistí, rud a chinntíonn go mbíonn cúltaca 
gardaí tarrthála inniúla deonacha ar fáil chun bheith ag 
obair in éineacht le gardaí tarrthála gairmiúla.
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LEABHARLANNA 

An Leabharlannaí Contae: Bernie Foran

Leanann an tSeirbhís Leabharlainne de ról lárnach a 
bheith aici i leith na bpobal go léir sa chontae. Tairgeann 
siad seirbhís éifeachtúil túslíne do gach ball, agus rochtain 
ar leabhair, ar mheáin, ar sheirbhísí ar líne  agus ar an 
Idirlíon/WiFi á soláthar dóibh. Sa bhliain 2019, bhí os cionn 
9,500 ball ag ár gcuid leabharlanna agus taifeadadh os 
cionn 254,000 cuairt i rith na bliana. Mar thoradh ar an 
infheistíocht leantach sa stoc d’aosaigh agus d’ógánaigh, 
eisíodh thart ar 237,000 ítim, lena n-áirítear leabhair, 
closleabhair, tréimhseacháin, DVD-anna, agus ábhar 
staire áitiúla.

Seirbhísí Leabharlainne 

Oibríonn na leabharlanna in éineacht le cuid mhór grúpaí 
ina gcuid pobal agus tairgeann siad cláir éagsúla 
imeachtaí agus taispeántas. I mbliana, óstáladh 2,196 
imeacht ar fud an chontae agus d’fhreastail os cion 25,843 
dhuine ar na himeachtaí sin. I measc na mbuaicphointí a 
bhí ann áirítear cuairteanna ag údair, grúpaí cniotála, 
ciorcal comhrá agus clubanna leabhar agus, chomh maith 
leis sin, bhí an-éileamh ar na gailearaithe ealaíne i 
Móinteach Mílic agus i Mainistir Laoise fós i ndáil le 
taispeántais ealaíne, chultúir agus oideachais a óstáil.

Ní leabhair amháin atá á dtairiscint ag leabharlanna poiblí 
agus i gContae Laoise agus tá raon leathan seirbhísí acu 
i ngach brainse ar leith: i measc na seirbhísí sin áirítear 
leabhair, DVD-anna, ceol, acmhainní ar líne, nuachtáin 
laethúla agus irisí, imeachtaí in saor aisce agus clubanna, 
saoráidí priontála, fótachóipeála agus scanacháin; WiFi 
saor in aisce do bhaill; agus seirbhísí idirlín leathanbhanda 
ar rátaí an-réasúnach. Tairgeann leabharlanna nua-
aimseartha timpeallacht shaibhir chultúir agus oideachais 
ina gcuirtear spás agus rochtain ar fáil do na daoine sin ar 
mian leo a saol laethúil a shaibhriú.

An Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh 

D’eagraigh Seirbhís Leabharlainne Contae Laoise dúshlán 
léitheoireachta samhraidh arís agus ghlac an tseirbhís 
páirt sa Chlár Léitheoireachta Samhraidh náisiúnta a 
fhaigheann tacaíocht ó Aonad Forbartha Leabharlann na 
Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA). 
Chuir Comhairle Chontae Laoise maoiniúchán ar fail don 
tionscnamh sin. Tá an t-imeacht dírithe ar leanaí bunscoile 
chun forbairt litearthachta a chur chun cinn agus chun 
spreagadh a thabhairt do leanaí nach léitheoirí iad de 
ghnáth leabhair a léamh. Tá sé ag dul ó neart go neart 
agus, i mbliana, chláraigh 1,656 leanbh don chomórtas.

Forbairt na Seirbhíse 

Rinneadh an straitéis náisiúnta nua Leabharlainne dar 
teideal “Ár Leabharlanna Poiblí 2022 - Pobail a 
Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú” a sheoladh, ar 
bhonn náisiúnta, i mBaile Átha Cliath i mí an Mheithimh. Is 
straitéis fhorásach í agus é mar aidhm aici feabhas a chur 
ar rochtain ar leabharlanna, ar úsáid leabharlann agus ar 
infheictheacht leabharlann mar 

mhol pobail agus leabharlanna a fhorbairt mar phointe 
fócasach i leith forbairt phobail agus chultúir. Mar thoradh 
ar sheoladh na straitéise náisiúnta, tá Plean nua Seirbhísí 
Leabharlainne don chontae á ullmhú faoi láthair chun 
cabhrú leis na cuspóirí atá ann sa straitéis náisiúnta a 
bhaint amach.

Ceanncheathrú Leabharlainne agus Stair Áitiúil 

Tá beagnach 4,000 imleabhar á stóráil sa rannóg seo 
agus, i measc na n-imleabhar sin, áirítear leabhair, irisí, 
nuachtáin, grianghraif, léarscáileanna, sleamhnáin, 
micrifíseanna agus micreascannáin. Tá ráchairt ar an raon 
ábhair sin i measc cuairteoirí, lena n-áirítear mic léinn agus 
daoine atá ag déanamh taighde faoina gceantar áitiúil, 
Meiriceánaigh agus Astrálaigh atá ar lorg a sinsear i 
gContae Laoise, agus staraithe áitiúla agus daoine eile atá 
ag baint leas as ábhar foinse príomha le haghaidh 
foilseacháin agus saothair atá á n-ullmhú acu. Leanann 
baill foirne den ábhar a fheabhsú agus d’ábhar breise a 
chur le suíomh gréasáin na staire áitiúla  
www.askaboutireland.ie, ina n-áirítear scéalta a 
bhaineann le Contae Laoise, gnásanna áitiúla agus 
béaloideas an chontae. 

Cuirfear tús le tionscadal digitiúcháin sa rannóg staire 
áitiúla sa bhliain 2020. Mar thoradh ar an tionscadal sin, 
cuirfear doiciméid, léarscáileanna, grianghraif, cártaí poist, 
taifid thithe na mbocht agus ábhar den tsamhail sin ar fáil 
ar líne don phobal i gcoitinne anseo in Éirinn agus thar lear.
Is féidir teacht ar thuilleadh faisnéise faoin Rannóg Staire 
Áitiúla ar leathanach idirlín na Leabharlainne
http://www.laois.ie/departments/libraries/services/loca l-
research/local-studies/

Forbairtí Caipitiúla 

Leabharlann Phort Laoise: 2019

I rith na bliana 2019, dheonaigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail ceaduithe Chéim 3 agus Chéim 4 a 
cuireadh ar aghaidh chuig an bpróiseas tairisceana agus 
chuig próiseas bronnta an chonartha. Is i mí Lúnasa 2019 
a reáchtáladh an próiseas tairisceana i leith thógáil na 
leabharlainne nua agus is é Frank Murray and Sons Ltd.
an tairgeoir ar éirigh leis. Tá tús le cur leis na hoibreacha 
ar an leabharlann i mí Eanáir 2020 agus mairfidh an tógáil 
20 mí. D’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
maoiniúchán breise €1.35m don leabharlann, rud a d’fhág 
gurb é atá sa mhaoiniúchán náisiúnta iomlán don 
tionscadal ná €3 mhilliún.

• Leabharlann Oscailte 
Tá Leabharlann Chúil an tSúdaire ag leanúint de 
‘Leabharlann Oscailte’ a chur i bhfeidhm agus tá oibreacha 
breise á ndéanamh ar mhaithe le cúrsaí Sláinte agus 
Sábháilteachta. Meastar go gcuirfear tús leis an gcóras go 
gairid ar bhonn píolótach. Chuir an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail deontas breise ar fáil (€8,500) le 
haghaidh oibreacha ar dhoirse, ar shoilse agus ar CCTV.

http://www.askaboutireland.ie/
http://www.askaboutireland.ie/
http://www.laois.ie/departments/libraries/services/loca
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n ó Chiste na gCuntas Díomhaoin 

eabharlainne  Contae Laoise ceadú le 
iúcháin (€13,500) i leith na 

cadal seo a leanas atá á gcur i bhfeidhm:

abharlainne a oireann do dhaoine ar a 
achas - tá an maoiniúchán le caitheamh ar 
 fhoireann, ar imeachtaí do leanaí agus ar 
aíocht (scéalta sóisialta) agus ar 
 eile.

rlann mar Thearmann - Port Laoise i 
ire, is é atá in Ionaid Tearmainn Éireann 
rúpa bailte, cathracha agus pobal áitiúil a 
ar chomhchuspóir acu lánpháirtíocht, 
itheacht agus leas a chur chun cinn i leith 
e trí spreagadh a thabhairt do gach 
chuid na sochaí gealltanas praiticiúil a 
aidir le teacht chun bheith ina n-áiteanna 
sábháilteachta.

ís Leabharlainne Contae Laoise, táthar ag 
a leith gur áiteanna tearmainn iad agus go 
d spás do gach cultúr agus, mar thoradh 
ainn” a chur ar bun, tá tacaíocht bhreise á 

roí luachanna am chomhionannais agus 
ch”.

US GNÍOMHAÍOCHTAÍ 

9, reáchtáil Leabharlanna Contae Laoise 
meachtaí agus gníomhaíochtaí i ngach 
rainse ar fud an chontae. Bhain Leanaí 
taitneamh as líon mór imeachtaí agus 
 a bhí eagraithe ag foireann na 

Lean an tSeirbhís de chlár láidir 
 do leanaí, lena n-áirítear Seachtain na 
nganna ríomhaireachta, clubanna fichille, 
go agus seisiúin scéalaíochta. I rith na 
 ranganna beochana Lego i leabharlanna 
e, Dharú agus Mhaighean Rátha.

cphointí na bliana áiríodh Seachtain na 
ltaine, an Dúshlán Léitheoireachta 
eachtain na hOidhreachta, an Fhéile 
naí agus Seachtain na hEolaíochta.

 ‘Éire Ildánach’, d’óstáil an tSeirbhís 
e Clár Léitheora Chónaithigh. Bhí lúcháir 
ís fáilte a chur roimh Frances Quinn chuig 
 agus scoileanna ar fud Chontae Laoise 
 Chlár Léitheora Chónaithigh 2019 trínar 

r gníomhaíochtaí i gcrích a bhí ceaptha 
ireacht agus scéalaíocht a chur chun cinn 
ós na léitheoireacht agus dúil sa 
t agus úsáid na leabharlainne i measc 
e óga agus teaghlach a chothú.

n Tionscadal Beochana Lego sa bhliain

2019 rud a thug deis do rannpháirtithe leas a bhaint as a 
mbuanna teicniúla agus as a mbuanna crithaitheacha 
agus bhí grúpaí ag obair le chéile chun a gcuid scannán 
LEGO féin a phleanáil agus a léiriú agus scripteanna a 
scríobh lena n-aghaidh agus guthú a dhéanamh ina 
leith. 

Agus é dírithe ar spreagadh a thabhairt do leanaí san 
aoisghrúpa is airde agus d’aosaigh óga i leith úsáid a 
bhaint as a Leabharlanna, bhí an stiúideo in ann 
scagadh a dhéanamh ar gach ceann dá naoi scannán 
ghearra a bhí déanta ag os cionn 70 leanbh le linn 45 
sheisiún éagsúla a raibh daoine óga as áiteanna ar fud 
Chontae Laoise agus as Cill Chainnigh páirteach iontu, 
ar scagadh é a rinneadh in Ionad Ealaíon Dhún Másc ar 
an 30 Samhain 2019. 

3. Tionscadal na Cartlainne Digití - maoinithe ag Éire 
Ildánach. Sealbhaíonn Cartlann Chontae Laoise 
bailiúcháin ina bhfuil taifid phoiblí agus taifid 
Phríobháideacha a bhaineann le Contae Laoise. Tá gá 
le hardán ar líne chun rochtain forleathan ar na taifid a 
áirithiú do thaighdeoirí agus do staraithe. Mar chuid de 
thionscadal na Cartlainne rinneadh taighde faoi na 
bogearraí oiriúnacha le haghaidh scanadh, stóráil, 
thaispeáint agus aisghabháil ábhair chartlainne dhigitithe 
Chontae Laoise agus tá úsáid á baint as na bogearraí 
sin. 

Leabharlann Mhaighean Rátha 

Bhí clár an-rathúil samhraidh ag Leabharlann Mhaighean 
Rátha arís agus óstáladh raon leathan imeachtaí lena linn, 
lena n-áirítear ‘Ióga do Leanaí’ i mí an Mheithimh.. Ghlac 
leanaí páirt i seisiúin théamúla ealaíne agus ceardaíochta 
agus i dTóraíocht Taisce Foghlaithe Mara. Bhí na seisiúin in 
áirithe go hiomlán agus fuarthas aiseolas an-dearfach ina 
leith. D’éirigh go han-mhaith le Seachtain na hOidhreachta 
agus bhí tinreamh mór ann le linn na gCluichí Seanré in 
éineacht le Cormac Bowell. Chuir Cumann Staire 
Mhaighean Rátha taispeántas dar teideal ‘Times Past and 
Present’ i láthair sa Leabharlann. 

Bhíothas ar bís de bharr na Féile Leabhar do Leanaí agus, 
measc na mbuaicphointí, áiríodh cuairt ón údar E.R. 
Murray. Um Oíche Shamhna agus um Nollaig, bhí 
gníomhaíochtaí ann do leanaí, lena n-áirítear Scéalaíocht 
agus Ceardaíocht agus Tóraíocht Damhán Alla trí Chúrsa 
Bacainní. Le  linn  na  bliana,  tháinig  ranganna  ó Scoil 
Náisiúnta Bhríde N.S., ó Scoil Buachaillí N. Fhionntán agus 
ó Scoil Náisiúnta Bhaile an Chaisleáin chun na 
leabharlainne, faoi mar a rinne mic léinn Ardteistiméireachta 
Feidhmí ó Phobalscoil Mhaighean Rátha. Leanann grúpaí 
aosach de bheith ag teacht le chéile go tráthrialta sa 
leabharlann. Tagann an Grúpa Cniotála le chéile gach 
maidin Dé Aoine ó 10.30am go 1pm; tagann an Grúpa 
Leabhar d’Aosaigh le chéile (ar an 1ú Déardaoin den mhí) 
ar 6.15pm; tagann an Grúpa Staire Áitiúla le chéile (ar an 
2ú Déardaoin den mhí) ar 6.15pm; agus tagann an Ciorcal 
Comhrá Gaeilge le chéile (ar an 3ú Déardaoin den mhí) ar 
6.15pm.

I measc na dtaispeántas a bhí ann sa Leabharlann i rith na 
bliana áiríodh na cinn seo a leanas: Sraith Nut-shell Irish 
History, Taispeántas Ealaíne in éineacht le Tom Joyce le 
linn Fhéile na Bealtaine, Taispeántas Garraíodóireachta, 
Pokemon, Leabhair Nua do Leanaí agus Leabhair dar 
téama Feirmeacha.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE & GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 
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Leabharlann Mhainistir Laoise 

Tá Leabharlann Mhainistir Laoise ag leanúint de ranganna 
seachtainiúla fichille do leanaí agus d’imeachtaí míosúla 
ealaíne a reáchtáil.. Leanann an Dánlann, a bhfuil 
éadanas iontach bóthair aici, de bheith ina 
phríomhshuíomh sa chontae le haghaidh taispeántais 
ealaíne. Tá ag éirí go han-mhaith leis an gClub Cniotála 
d’Aosaigh fós agus tá an Club Fichille do Leanaí ag dul ó 
neart go neart. Tá méadú tagtha ar an ráchairt ar an gClub 
Lego a bunaíodh san bhliain 2016 agus bíonn na a chuid 
cruinnithe ar siúl maidin Dé Sathairn.

I measc na n-imeachtaí suntasacha eile a bhí ann i 
mbliana áiríodh caint a thug Caitriona Bolger faoi chúrsaí 
Cothúcháin i mí Lúnasa, caint a thug an staraí Brian 
Hanley faoi Chogadh na Saoirse i Meán Fómhair agus 
caint a thug Regina McGinley faoi Kevin O’Higgins i 
nDeireadh Fómhair. I measc na dtaispeántas ealaíne a bhí 
ann i rith na bliana áiríodh an méid seo a leanas: Trudi 
Killeen, Michelle Dunican, Aishling Hennessy, Grúpa 
Ealaíne Mount Henry agus Grúpa Ealaíne an Láir Tíre.

Bhí a lán gníomhaíochtaí ar siúl sa leabharlann i rith an 
tsamhraidh arís agus chláraigh an líon is airde leanaí 
riamh don ‘Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh’. I measc 
na n-imeachtaí a seoladh i rith an tsamhraidh áiríodh  
Ceardlann maidir le Glae a Dhéanamh, Club Scannán 
Samhraidh agus Scéalaíocht dar téama Under the Bed 
Monsters. Tháinig an t-údar Helena Duggan ar cuairt i rith 
Fhéile na Leabhar do Leanaí agus reáchtáladh 
Scéalaíocht Eorpach in éineacht le Simone 
Schuemmelfeder. Mar thoradh ar an ngníomhaíocht sin ar 
fad agus ar chuairteanna tráthrialta ó ranganna de chuid 
scoileanna áitiúla agus ó mhic léinn dara leibhéal a bhfuil 
leas á bhaint acu as saoráidí staidéir, cinntítear gur cuid 
dhílis den phobal í Leabharlann Mhainistir Laoise i gcónaí.

Leabharlann Phort Laoise 

Leanann Leabharlann Phort Laoise de bheith de bheith ina 
mol tábhachtach i bpobal atá ag méadú agus soláthraíonn 
sí sceideal iomlán clubanna agus imeachtaí, mar aon le 
hiasachtaí leabhar agus meán, spás staidéir agus saoráidí 
gnóthacha TF a chur ar fáil. Cuireadh Grúpa Scríbhneoirí 
Laoise agus Grúpa Scríbhneoireachta Éasca ar bun sa 
bhliain 2019 ball den fhoireann, Thomas Scott, a 
reáchtálann an dá ghrúpa sin. Leanann an Club Leabhar 
do Naíonáin de bheith rathúil agus glacann thart ar 50 
duine páirt i gcruinnithe míosúla an chlub.

Bhíothas ar bís sa leabharlann de bharr an Dúshláin 
Léitheoireachta Samhraidh agus na Féile Leabhar do 
Leanaí ar lena linn a reáchtáladh imeachtaí amhail 
Ceardlann maidir le Códscaoileadh.agus caint dar teideal 
‘Bully-Proof Kids’ a thug Stella O’Mahony. Cuireadh roinnt 
mhaith seisiún ealaíne agus ceardaíochta, Clubanna 
Leabhar agus imeachtaí dathaithe aireachais ar siúl 
d’aosaigh agus do leanaí araon ar fud na bliana. Tá an 
Club Ginealais míosúil ag dul ó neart go neart.

I measc na n-imeachtaí spéisiúla ilghnéitheacha eile a bhí 
ann sa bhliain 2019, áiríodh Comórtas Díospóireachta 
Mheánscoileanna Chontae Laoise i bhFeabhra agus 
Babhta Ceannais Chomórtas Díospóireachta na 
Meánscoileanna i mí Aibreáin I mí an Mhárta, cheiliúr an 
Leabharlann

a 25ú bliain i gCearnóg Lyster. Buaicphointe eile de chuid 
na bliana ab ea caint staire maidir le hÁr Mhullach 
Maistean, 1577, a thug Turtle Bunbury i mí an Mheithimh. 
I rith Sheachtain na hOidhreachta, labhair Jim Fleming 
agus Michael Rafter faoi Chontae Laoise agus faoi 
Mhuintir Chontae Laoise i rithe Chogadh na Saoirse.

I rith Oíche Chultúir i mí Mheán Fómhair, tháinig Anne 
Griffin ar cuairt agus reáchtáladh Imeacht Scíbhneoirí 
Laoise dar teideal ‘Language of Love’. I measc na n-
imeachtaí eile áiríodh cuairt ó bhaill foirne de chuid Zú 
Bhaile Átha Cliath le haghaidh dhaltaí Scoil Bhríde, Port 
Laoise, i mí na Samhna agus cuireadh scannáin Nollag do 
leanaí ar taispeáint ar fud mhí na Nollag.

Leabharlann Mhóinteach Mílic 

Bhí bliain iontach eile ag Leabharlann Mhóinteach Mílic 
agus cuireadh líon mór imeachtaí ar siúl d’aosaigh agus 
do leanaí araon. Bíonn an ráchairt ar imeachtaí 
leanúnacha ag méadú i gcónaí, go háirithe na Clubanna 
Leabhar, na Grúpaí Dathaithe d’Aosaigh, Cróiseálaithe 
Crafty Angels, imeachtaí lainseála sa Dánlann, Am 
Scéalaíochta agus Ceardaíocht Thapa do Leanaí. Sa 
bhliain 2019, leanadh den ráchairt ar na cruinnithe den 
Chlub Leabhar do Naíonáin. Ina theannta sin, tugadh 
isteach ranganna ióga do leanaí sa bhliain 2019.

Bhí mó Lúnasa thar a bheith gnóthach agus reáchtáladh 
líon mór gníomhaíochtaí go háirithe i rith Sheachtain na 
hOidhreachta. Chuir Michael Moylan seó ‘Stair na 
hÉireann Beo’ i láthair do leanaí dar teideal ‘Na Túdair 
agus Plandáil Laoise agus Uíbh Fhailí’. Sheol Melanie 
Lorien Ceardlann Ceardaíochta Tuí le haghaidh leanaí 
agus sheol Aga Grandowich & Juanita Browne Ceardlann 
Ealaíne Fiadhúlra agus tháinig an scríbhneoir leabhar do 
leanaí, Tatiana Feeney, ar cuairt chuig an Leabharlann. I 
rith mhíonna an tsamhraidh, reáchtáladh Ceardaíocht 
Spáis, Tóraíocht Taisce Foghlaithe Mara agus Seó 
Puipéad Little Gem sa Leabharlann. Tháinig Iontaobhas 
na Madraí, an t-údar Debbie Thomas agus Ceardlann 
Nation Creation ar cuairt.

Bhí cuid mhór gníomhaíochtaí ann i mí Dheireadh Fómhair 
agus i rith na Féile Leabhar do Leanaí, ar féile bhliantúil í. 
Labhair an t-údar Shane Hegarty le buachaillí as Scoil 
Phádraig Naofa, Móinteach Mílic. I measc na n-imeachtaí 
eile a bhí ann áiríodh Ceardlann faoi Phosóidí Harry Potter 
agus faoi Cheardaíocht Oíche Shamhna. Seoladh seisiún 
Fostering First Ireland den chéaduair riamh sa 
Leabharlann agus bhí tinreamh an-mhaith ann. I rith 
thréimhse na Nollag, reáchtáladh imeachtaí éagsúla 
amhail Maidin Chaife agus Carúil in éineacht le Men’s 
Sheds

Leabharlann Chúil an tSúdaire 

Cuireadh tús leis an mbliain 2019 i Leabharlann Chúil an 
tSúdaire trí shraith Ceardlann Tarraingthe Carachtar in 
éineacht le Conor Brennan. I measc na gcarachtar sin, 
áiríodh carachtair a bhí bainteach le Harry Potter, 
Pokemon agus Star Wars. Bhí Aonad Soghluaiste Sláinte 
Fhoras Croí na hÉireann i láthair ag an leabharlann mar 
chuid de chlár ‘Éire Shláintiúil’. I mí Eanáir freisin, sheol 
Nessa Darcy Ceardlann Bhithéagsúlachta i gcomhar le 
Coláiste Íosagáin.
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Leanadh ar aghaidh le cruinnithe Clubanna Leabhar 
d’Ógánaigh agus d’Aosaigh ar fud na bliana díreach mar 
an gcéanna le seisiúin choicisiúla an Chlub Cniotála. Is 
minic a tháinig ranganna de chuid meánscoileanna agus 
bunscoileanna áitiúla ar cuairt ar fud na bliana 2019. Rinne 
Third Age ranganna maidir le Scileanna Digiteacha le 
haghaidh Feistis Chliste a reáchtáil ar fud na bliana.

Tá leabharlann Chúil an tSúdaire ainmnithe chun bheith 
ina Leabharlann Oscailte faoi bheartas ‘Leabharlann 
Oscailte’ na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil. 
Leanfar den obair ar an tionscadal seo ar bhonn céimnithe 
ar fud na bliana 2020. Sa deireadh, beidh na huaire 
oscailte don phobal dhá oiread níos mó ná mar atá i gceist 
faoi láthair.

Reáchtáil an leabharlann cuid mhór gníomhaíochtaí mar 
chuid den chlár ‘Réaltaí an tSamhraidh’ ar clár é atá dírithe 
ar leanaí agus ceaptha chun léitheoireacht a chun cinn.  I 
measc na ngníomhaíochtaí sin áiríodh Déanamh Glae, Am 
Léitheoireachta Teaghlaigh, Hogwart’s Hunt, Ceardlann 
Iontaobhas na Madraí, Ceardlann maidir le Roicéid 
Pháipéir agus Tús a Chur le Dialann ar nós Wimpy Kid. I 
rith Sheachtain na hOidhreachta reáchtáladh Ceardlann 
Cheardaíochta Beach le haghaidh leanaí agus thug an 
staraí, Brian Hanley, caint faoi Chogadh na Saoirse.

Ionad Faisnéise Dírí an Aontais Eorpaigh i 
Leabharlann Phort Laoise 

Tá Leabharlann Phort Laoise ar cheann de na 8 nIonad 
Faisnéise Dírí de chuid an Aontais Eorpaigh sa Tír seo. Tá 
an tIonad Faisnéise lonnaithe i limistéar poiblí sa 
leabharlann agus gníomhaíonn sé mar ionad ilfhreastail do 
dhaoine ar mian leo faisnéis a fháil faoin Aontas Eorpach, 
amhail  beartais, faisnéis nó cearta saoránach. Óstálann 
an t-ionad imeachtaí AE agus gníomhaíochtaí gaolmhara 
freisin. Sa bhliain 2019, thionóil an t-ionad a lán imeachtaí 
agus cainteanna a bhí bunaithe ar théamaí AE agus lenar 
cuireadh an t-ionad agus an Eoraip chun cinn. 
Buaicphointe amháin ab ea caint dar teideal ‘Éire, AE agus 
Brexit’ a thug Daniel Keohane ar an 9 Aibreán. Is é Daniel 
Keohane Ceann Beartais Ghluaiseacht na hEorpa in 
Éirinn.

WIFI 

Tá WiFi ar fáil i leabharlanna Phort Laoise, Mhóinteach 
Mílic, Mhaighean Rátha, Mhainistir Laoise, Chúil an 
tSúdaire agus Ráth Domhnaigh.

Bothanna Féinseirbhíse Seiceála Isteach 

Tá Bothanna Féinseirbhíse Seiceála Isteach ar fáil anois 
lena n-úsáid ag baill Leabharlainne i leabharlanna 
Mhainistir Laoise, Mhóinteach Mílic, Mhaighean Rátha, 
Chúil an tSúdaire agus Phort Laoise.

AN CISTE LEABHAR 

Ba é a bhí sa Chiste Leabhar don bhliain 2019 ná 
€90,000.

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Cuairteanna ar Leabharlanna 

An líon cuairteanna ar leabharlanna in aghaidh
an duine sa daonra 3.66

An líon ítimí a eisíodh chuig iasachtaithe
sa bhliain 198,752

Costas per Capita 27.16 

Comórtas na mBailte Slachtmhara & Grúpaí Pobail: 

Leanann an Chomhairle den obair a dhéantar i gcomhar le 
grúpaí pobail chun an contae a choimeád glan agus 
slachtmhar.

a) Comórtas na mBailte Slachtmhara 
Sa bhliain 2019, fuair Mainistir Laoise (Bonn Óir), Port 
Laoise (Bonn Airgid), Baile na Coille (Gradam Díchill), 
Baile Cholla agus Baile an Chaisleáin gradaim i 
gComórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Fuair ‘Ag 
Foghlaim Le Chéile’ Phort Laoise gradam Scoile Réigiún 
an Láir Tíre agus an Oirthir.

b) Dea-Chleachtas Comhshaoil ar an bhFeirm 
Sa bhliain 2019, reáchtáil Comhairle Chontae Laoise a 
comórtas talmhaíochta tionscnaimh dar teideal Gradam an 
Chathaoirligh i leith Dea-Chleachtas Comhshaoil ar an 
bhFeirm chun aitheantas a thabhairt d’fheirmeoirí maidir 
leis an tsárobair a dhéanann siad agus maidir leis na dea-
chleachtais chomhshaoil a úsáideann siad ó lá go lá ar 
fheirmeacha.

c) Scéimeanna Deontas Pobail 
Faoin Scéim Deontas Pobail 2019, tugadh maoiniúchán do 
95 ghrúpa le haghaidh tionscadail a raibh mar aidhm leo 
dul chun tairbhe don chomhshaol agus feabhas a chur ar 
thaitneamhachtaí áitiúla.

Gradaim & Gnóthachtálacha sa bhliain 2019 

a) Léig Frithbhruscair IBAL - Níos Glaine ná Noirm 
Eorpacha

 Bhí Port Laoise sa 7ú háit sa liosta 40 baile/cathair a 
ndearnadh suirbhéireacht orthu. Fuair ocht gcinn de 
na deich láithreán de chuid an bhaile a iniúchadh i 
bPort Laoise an grád is fearr ó thaobh cúrsaí bruscair 
de (Grád A). Tá an dul chun cinn atá déanta ag an 
mbaile le blianta beaga anuas á choimeád ar bun.

b) Gradaim LAMA
Tá Comhairle Chontae Laoise ainmnithe mar 
cheann amháin de na ceithre iomaitheoir i mbabhta 
ceannais chomórtas na bliana 2019 maidir leis an 
gClár Is Fearr Bainistíochta Dramhaíola - An Pardún 
i leith Tolg agus Tochtanna.
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Iompar, Seirbhísí 
Uisce, Comhshaol agus Seirbhísí Éigeandála 

Stiúrthóir Seirbhísí: Simon Walton

Innealtóir Sinsearach: Adrian Barrett

Cathaoirleach: Paddy Bracken, M.C.C.

Comhaltaí: Earnáil 

John Joe Fennelly, M.C.C. Owen Conroy,
Talmhaíocht/Feirmeoireacht  

William Aird, M.C.C. John Killeen,
Forbairt/Tógáil

Ben Brennan, M.C.C. Lisa Beatron
Ceardchumainn

Noel Tuohy, M.C.C. Folúntas 
Comhshaol/Caomhantas

Sa bhliain 2019, fuair an Rannóg Bóithre deontais bhóthair 
agus maoiniúchán buiséid ina raibh suim €20.4m. 
Chuimsigh sé sin cistiú ó fhoinsí éagsúla, lenar áiríodh an 
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt  agus  
Bonneagar  Iompair  Éireann (an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta roimhe sin), agus ó acmhainní dílse Chomhairle 
Chontae Laoise in ioncam agus cistiú caipitil chun dul chun 
cinn a dhéanamh ar thionscadail chothabhála agus 
chaipitil ar fud an chontae. Bhí maoiniúchán ann freisin le 
haghaidh Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúil, mar aon le 
leithroinnt €456,000 le haghaidh 7 Scéim 
Rannpháirtíochta Pobail, oibreacha neartúcháin ar an 
R434 (Doirín na Seannach go Manainn), ar oibreacha iad 
a raibh gá leo mar thoradh ar dhrochaimsir, agus 
leithroinnt breise

€318,000, a léiríonn méadú €184,000, chun 
Feabhsú/Athchóiriú a dhéanamh ar an L3896 sa Ros Mór 
agus Deontais Feabhsúchán Sonrach ar bhain suim 
iomlán €720,000 leo.

Le tacaíocht ón Oifig Deartha Bóithre, rinne an fhoireann 
Bóithre obair neartaithe pábhála agus cóirithe dromchla ar 
bhóithre réigiúnacha agus ar bhóithre áitiúla faoin gclár 
bóithre. Neartaíodh 31.32 km dár ngréasán bóithre agus 
rinneadh cóiriú dromchla ar 29.45 km den ghréasán.

An Oifig Deartha Bóithre 

Chuir Comhairle Chontae Laoise líon mór scéimeanna 
cothabhála agus feabhsaithe i gcrích sa bhliain 2019, lena 
n-áirítear fadú an chuarbhealaigh theas nua, oibreacha 
feabhsaithe sábháilteachta, feabhsuithe ar 
chomharthaíocht, márcálacha bóthair, oibreacha pabhála, 
chomh maith le suiteáil mullard, soilsiúchán poiblí agus 
oibreacha feabhsaithe acomhail.

Sa téacs anseo thíos, leagtar amach na hoibreacha a 
cuireadh i gcrích agus an maoiniúchán a bhain leo.

Fadú Chuarbhealach Theas Phort Laoise 

Leanadh de na hoibreacha ar Fhadú Chuarbhealach 
Theas Phort Laoise sa bhliain 2019 trí na hoibreacha 
eislíne a thógáil taobh thiar de thailte Aldi i gCúil Chip Rua 
agus trí na hoibreacha eislíne a thógáil ag Timpeallán 
Bhóthar Mhainistir Laoise. Baineadh úsáid as Bainistíocht 
Tráchta chun an chuid ar-líne d’acomhal nua Bhóthar 
Mhainistir Laoise agus an ceangal ag O’Moore Park a 
thógáil.

Ag deireadh an tsamhraidh sa bhliain 2019, chríochnaigh 
an conraitheoir, THM, na hoibreacha ceangail ag cuid 
Chúil Chip Rua den scéim agus chuir sé tús le hoibreacha 
dromchla a bhain leis an tionscadal ina iomláine.

D’oscail an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 
Charlie Flanagan, an scéim go hoscailte i láthair 
Chathaoirleach Chomhairle Chontae Laoise, an 
Comhairleoir Willie Aird Dé hAoine, an 1 Samhain 2019.

Scéim Athailínithe an N80 sna Garráin 

Bronnadh conradh €4.3 milliún ar Clonmel Enterprises 
Limited le haghaidh Scéim Athailínithe an N80 sna Garráin 
agus cuireadh tús leis na hoibreacha Déardaoin, an 22 
Lúnasa 2019. Tá luasteorainn reachtúil laghdaithe 60 km 
san uair curtha i bhfeidhm agus leanfaidh sí i bhfeidhm ar 
feadh ré na n-oibreacha agus an Garda Síochána a 
fhorfheidhmeoidh í. Tá obair ar siúl ar lomadh barrithreach, 
ar shuiteáil lintéar, ar dhraenáil agus ar ghlanadh 
láithreáin. Tá an conradh á mhaoirsiú agus á riaradh ag 
foireann Chomhairle Chontae Laoise.

Cuireadh tús leis an gConradh le haghaidh na 
bPríomhoibreacha ar an 26 Lúnasa 2019 tráth ar tógadh 
fál sealadach agus a ndearnadh glanadh láithreáin. 
Cuireadh tús leis an gcuid mhór ‘gearradh agus líonadh’ 
den scéim ag deireadh mhí Mheán Fómhair agus leanadh 
ar aghaidh leis an obair sin go tapa go dtí an 8 Samhain 
tráth ar cuireadh na hoibreacha ar fionraí mar gheall ar an 
drochaimsir agus mar gheall ar dhálaí talún a bhí ag dul in 
olcas. I measc na n-oibreacha a cuireadh i gcrích bhliain 
2019 freisin, áiríodh tochailt móna chun líon a dhéanamh 
agus rinne Seandálaí de chuid Bonneagar Iompair Éireann 
agus Seandálaí an Chonraitheora maoirseacht ar an obair 
sin.
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Suiteáladh áit trasnaithe do mhamaigh freisin tar éis roinnt 
brocas broc a aimsiú ar na tailte. I rith na míonna deiridh 
den bhliain 2019, dhírigh an Conraitheoir ar shuiteáil 
píblínte draenála feadh na coda ar-líne den bhóthar sa 
limistéar i lár na scéime agus, ina theannta sin, chuir sé 
tús le duchtú Eir agus duchtú spártha a shuiteáil.

Sa bhliain 2020, atosófar na hoibreacha sa chuid 
‘gearradh agus líonadh’ agus is iad suiteáil fobhealaigh do 
bheostoc ag an gceann theas agus suiteáil lintéir le 
haghaidh Sruthán Chúil na nAbhall ag an gceann thuaidh 
den scéim na príomhnithe a dhéanfar i Ráithe 1 de 2020. 
Is é a bheidh sa dúshlán sa dara ráithe de 2020 ná 
dromchlú agus céimniú an cheangail ag an dá cheann den 
scéim agus sa phointe trasnaithe i lár na scéime.

Áras an Chontae 

Rinneadh oibreacha chun córas nua aon treo a éascú ar 
mhaithe le feabhas a chur ar ghluaiseacht tráchta agus 
rioscaí a laghdú tríd an mbealach amach is gaire d’Ascaill 
Shéamais Fhionntain Uí Leathlobhair a dhúnadh.
.
Lochtanna Bhonneagar Iompair Éireann - Caiteachas 
€411,087 

N80 - Acomhal Green Road - feabhsuithe draenála ar 
an N80 - An Leacht - deisiúcháin ar chosán an N80 
sa Sráidbhaile - deisiúcháin chiumhaise
N80, N78 agus N77 – Soláthraíodh clúdaigh agus frámaí 
nua dúnphoill
N80 Coillte Laoise – deisiúcháin ar an gcosáin
N80 An tArdlios – deisiúcháin ar cholbhaí damáistithe agus 
ar chosáin dhamástithe ar an N80, N78 agus N77 – 
gearradh féir ag acomhail chun feabhas a chur ar línte 
radhairc
N80 An Pháirc Uachtarach - crann marbh a bhí ina ghuais 
ar thaobh an bhóthair a thabhairt chun bealaigh

HD17 - Scéimeanna RSI - Bóithre Náisiúnta 
Tánaisteacha 

N80 Simmonsmill Cross – umar a bhí ina ghuais ar thaobh 
an bhóthair a thabhairt chun bealaigh
N80 Cúil Tí Hanraí – crainn a bhí ina nguaiseacha ar 
thaobh an bhóthair a thabhairt chun bealaigh
N78 Baile Uí Laigheanáin – crann a bhí ina ghuais ar 
thaobh an bhóthair a thabhairt chun bealaigh
N77 Darú – feabhsuithe ar shoilsiúchán poiblí agus ar 
chosáin
N80 Cearnóg an Mhargaidh, Port Laoise – trasrian nua do 
choisithe agus uasghrádú soilse agus pabhála tadhlaí ar 
thrasnán do choisithe
N80 Timpeallán Bhóthar Mhainistir Laoise - trasrian nua 
do choisithe agus uasghrádú soilse agus pabhála tadhlaí 
ar thrasnán do choisithe
N80 Bóthar Mhóinteach Mílic, Port Laoise – cáblaí 
cumhachta lastuas a shuiteáil faoi thalamh agus 
feabhsuithe ar shoilsiúchán poiblí

CLÁR 

Is é tá in CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) ná clár 
infheistíochta spriocdhírithe a thugann maoiniúchán le 
haghaidh tionscadail bhonneagair bheagscála i gceantair 
thuaithe atá thíos leis an laghdú is mó sa daonra. Tá sé 
mar aidhm ag CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe limistéir 
shainaitheanta CLÁR trí dhaoine a mhealladh cónaí agus 
obair iontu. Baintear leas as an maoiniúchán in éineacht le 
maoiniúchán áitiúil ar bhonn tosaíochtaí áitiúla 
sainaitheanta.

Rinneadh na hoibreacha seo a leanas faoi scéim CLÁR:

An Baile Fionn – Comhartha radair luais a shuiteáil, agus 
soilsiúchán poiblí agus marcálacha bóthair a fheabhsú
Scoil na Paddocks - Carrchlós a uasghrádú

Trasrianta Nua do Choisithe - Caiteachas €40,000 

• The Swan 
• Kyle Centre 

Scéimeanna RSRM - Caiteachas €186,000 

Rinneadh na hoibreacha seo a leanas faoi scéimeanna 
RSRM

An tAcra Gearr, Móinteach Mílic - L2120 

I measc na n-oibreacha a cuireadh i gcrích áiríodh leathnú 
bóthair chun fáil réidh le caolas bóthair, cuaillí fóntais a 
athlonnú ó imeall an bhóthair go hionad sábháilte, cosán a 
thógáil, soilsiúchán poiblí agus fálú chun rochtain dhíreach 
a chur ar fáil ar fhaiche CLCG. Mar thoradh ar an scéim 
sin cuireadh feabhas ar shábháilteacht úsáideoirí bóthair 
agus coisithe araon trí dheireadh a chur leis an gcaolas sa 
bhóthar agus trí rochtain dhíreach ar fhaiche CLCG a chur 
ar fáil do choisithe a mbeadh orthu dul trasna an bhóthair 
faoi dhó roimhe seo.

Cluain na Slí 

Is é a bhí i gceist leis na hoibreacha i gCluain na Slí ná 
trasrian nua agus cosán nua. Cuireadh na hoibreacha sin 
i bhfeidhm mar gheall ar ábhar imní i leith sábháilteacht 
leanaí scoile agus coisithe a raibh orthu dul trasna an 
bhóthair gan cosán a bheith ann.

An Bunscoil, Tigh Mochua - L3838 

Fálta sceach os comhair na bunscoile a thabhairt chun 
bealaigh chun feabhas a chur ar an léargas ag an drochlúb 
sa bhóthar.

Bóthar Sleaty, Graiguecullen - L3976-133 

Sár-ingearchló a chruthú ar an lúb, marcálacha bóthair
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a sholáthar agus an fál a ghearradh. Acomhal 

Sráidbhaile, Baile na Coille - R432 / L1736 

Comharthaíocht bhreise marcálacha bóthair breise a 
sholáthar ag an acomhal bóthair

Cluain Reithir, Port Laoise - L2110-29 

Fál -líne a bhaint den taobh istigh de chuar na lúibe, cuaille 
a shuiteáil agus ráille atá i gcomhréir le sonraíochtaí 
Bhonneagar Iompair Éireann a chur thart air chun feabhas 
a chur ar léargas do thiománaithe

Scéimeanna PARR: – Caiteachas €430,000 

Rinneadh na hoibreacha seo a leanas faoi scéimeanna 
RSRM: 

N80 - Athdhromchlú Bhóthar Mhóinteach Mílic 

N80 - Bóthar an tSráidbhaile-Bhaile Mhaicín

Mionscéim Chosáin - Caiteachas €90,000 

N80 - Coillte Laoise - Imscrúdú geoiteicniúl leanúnach

Oibreacha Caipitiúla Cosáin - Caiteachas 
€600,000 

Rinneadh na hoibreacha seo a leanas faoin gclár 
Oibreacha Caipitiúla Cosáin 

N80 Emmett Street, Móinteach Mílic 
N80 Bóthar Tullamore Rd, Móinteach Mílic 
N80 An Nuachabháil
N80 Baile an Mhuilinn

HD28 Láithreáin Scríobchaithimh Mheicniúil – 
Caiteachas 
€132,000 

N77 Tigh an Mhaoir
N77 Cluain Fhada Ó nDeoráin 

N78 Coill an Chrúisigh
N78 Baile Cormáin 
N78 Baile Uí Laigheanáin
N80 An Leacht 
N80 An Ghráinseach Uachtarach
N80  Simmonsmill Cross 
N80 An Sráidbhaile

HD28 Láithreáin Athdhromchlaithe Cosáin – 
Caiteachas 
€540,000 

N80 Doire Cluana 
N80 An Ghráinseach

N77 Mainistir Laoise Thuaidh 
N77 Mainistir Laoise Theas 
N77 Tigh an Mhaoir
N80 Doire Maol 
N80 Baile Mhic Mhaoilir 
N80 Béal Fhada
N80 Ascaill Shéamais Fhionntain Uí Leathlobhair

Soilsiúchán Poiblí 

Rinneadh uasghrádú go laindéir LED ar 1200 solas sa 
bhliain 2019 Ba é Bonneagar Iompair Éireann a mhaoinigh 
na huasghrádúithe sin ar chostas tuairim is €1,350,000. 
Leanadh d’oibreacha cothabhála freisin ar níos mó ná 
9500 solas poiblí sa chontae.

Rinneadh uasghrádú ar shoilse LED freisin ar bhóithre 
áitiúla agus uasghrádaíodh 11,000 solas ar chostas
€580,000.

Cothabháil Gheimhridh 

Rinneadh oibríochtaí glaoch amach 48 n-uaire i sheisiún 
geimhridh 2018/2019 agus cóireáladh 468 km den 
ghréasán a gcuirtear salann air i gContae Laoise. Go dtí 
seo, bhí 64 ghlaoch amach ann i rith sheisiún geimhridh 
2019/2020.

TIONSCADAIL CHAIPITIÚLA 

Aimsíodh agus ceapadh Sainchomhairleoirí 
Innealtóireachta agus Comhshaoil forbairt ar leibhéal 
tionscadail a dhéanamh maidir leis an scéim atá ag dul trí 
chéim 1 faoi láthair. Tá forbairt déanta ar an suíomh 
gréasáin ina leith, cuireadh tús le suirbhéireachtaí 
topagrafacha, eisíodh conradh le haghaidh 
réamhoibreacha maidir le déileáil le speicis ionracha, 
seoladh an chéad lá teagmhála don phobal agus cuireadh 
tús leis an obair ar roinnt tuarascálacha éiceolaíochta.

Scéim Faoisimh Tuile Chúil an tSúdaire 

Ullmhaíodh doiciméad teagaisc agus eisíodh tairiscint i 
ndáil le ceapadh Sainchomhairleoirí Innealtóireachta agus 
Comhshaoil i leith fhorbairt na scéime ar leibhéal 
tionscadail.

Miontionscadal Faoisimh Tuile Chluain na Slí 

Ullmhaíodh doiciméad teagaisc i ndáil le ceapadh 
Sainchomhairleoirí Innealtóireachta agus Comhshaoil i 
leith fhorbairt na scéime ar leibhéal tionscadail.
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Páirc Fiontraíochta Náisiúnta J17 

Cuireadh an dearadh deiridh, foilsíodh ordú ceannaigh 
éigeantaigh, aimsíodh agus ceapadh conraitheoir agus 
cuireadh tús le hobair thógála i leith bonneagar bóithre 
agus seirbhísí a sholáthar chun fiontraíocht agus fás 
fostaíochta a éascú agus a chur chun cinn. 

Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire 

Sa Cheantar Oirthearach, chuir Restoration Improvement 
Works fad iomlán dromchlaithe bóthair 8.44km i gcrích 
(Neartú). 

Chuir Restoration Improvement Works fad iomlán 
dromchlaithe bóthair 8.51km i gcrích (Cóiriú Dromchla)

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 

Cuireadh roinnt Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta i 
gcrích, go háirithe ar an L3838 os comhair na bunscoile i 
dTigh Mochua - tugadh an fál sceach chun bealaigh agus 
suiteáladh fálú teorann nua chun feabhas a chur ar línte 
radhairc

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 

Rinneadh oibreacha athshlánaithe/deisithe droichead ar 
roinnt droichead, go háirithe Droichead na Seanrátha agus 
Droichead Bhiolbó.

Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 

Faoin ‘Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte’, rinneadh 
oibreacha feabhsaithe sábháilteachta freisin ag acomhal 
an L3838 agus an R426 i dTigh Mochua agus bhain na 
hoibreacha sin le hathailíniú an bhalla teorann ag an 
acomhal agus le suiteáil trasriain nua do choisithe.

Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór Osraí-Mhóinteach 
Mílic (An Ceantar Iartharach) 

Sa Cheantar Iartharach, chuir Restoration Improvement 
Works fad dromchlaithe bóthair 12km i gcrích (Neartú). 

Chuir Restoration Improvement Works fad iomlán 
dromchlaithe bóthair 12.2km i gcrích (Cóiriú Dromchla). 

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 

Rinneadh oibreacha suntasacha athshlánaithe droichead 
Dhún Uabhair Beag, Seanchua. Bhí na ballaí teannta tollta 
agus bhí sé sin ina chúis le cailleadh taca don áirse, don 
ascaill stua agus don uchtbhalla ar thaobh suas an sruth 
an déanmhais. Baineadh anuas aghaidh an droichid. 
Leagadh síos dúshraith nua agus tógadh na ballaí teannta 
uirthi sin. Rinneadh áirse nua trí leas a bhaint as 
teicníochtaí traidisiúnta. Deisíodh an droichead le pointeáil 
mhoirtéil aoil ar an dá thaobh den droichead. Foireann 
saothair dhíreach Chomhairle Chontae Laoise a rinne na 
hoibreacha go léir. 
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De bhreis ar Dhroichead Dhún Uabhair Beag atá luaite 
thuas, dheisigh baill foirne de chuid na Comhairle roinnt 
droichead eile sa cheantar freisin trí leas a bhaint as 
teicníochtaí traidisiúnta, lena n-áirítear Droichead Chill 
Bhriocáin agus Droichead Ráth Mhic Ceallaigh. 

Clár Draenála 

Cuireadh Scéimeanna Draenála i bhfeidhm i roinnt 
suíomhanna ar fud an Cheantair Bhardasaigh sa bhliain 
2019 agus bhain na scéimeanna sin le Bóithre 
Réigiúnacha i mBaile Cholla agus i nDarú. 

Scéimeanna Neartúcháin 

Neartaíodh circa 1500m den Bhóthar Réigiúnach, an 
R434, gar do Derrin Cross. 

Oibreacha Cosáin 

Rinneadh modhnú ar an gcosán agus ar leagan amach an 
rampa rochtana ag an mbealach isteach i Leabharlann 
Mhaighean Rátha chun feabhas a chur ar shábháilteacht 
do dhaoine a úsáideann an tsaoráid. 

Feabhsú Bailte 

Rinneadh feabhsuithe i Maighean Rátha ar an mbóthar 
R440 san áit a dtéann sé isteach sa bhaile. Mar thoradh ar 
na hoibreacha sin, tá feabhas ar chúrsaí sábháilteachta 
agus ar an gceantar chomh maith. 

Oibreacha neartaithe Fhána Shliabh na Cúlchoille 

Le fada an lá tá fána ae Shliabh na Cúlchoille, tadhlach 
leis an L5757, ag teacht faoi lé creimeadh agus/nó 
fadhbanna cobhsaíochta mar thoradh ar bháisteach. 
Scrúdaigh Comhairle Chontae Laoise modhanna éagsúla 
chun an fhána a chobhsú agus a chosaint. Sainaithníodh 
trí láithreán ar bhain fadhb leo. Ba léir go raibh teipeanna 
slipbhealaí ann ag na láithreáin go léir. 

Is é a bhí i gceist leis na hoibreacha feabhais ná oibreacha 
neartaithe fána trí bhíthin neartú ithreach agus trí bhíthin  
bíomaí coincréite imill a thógáil ag na trí laithreán. 
Ullmhaíodh an fhána le go bhféadfaí córas rialaithe 

Ceantar Bardasach Phort Laoise (An Lárcheantar) 

Sa lárcheantar, rinne Restoration Improvements Works
fad iomlán dromchlaithe bóthair 6.6km a chur i gcrích 
(Neartú). 

Chuir Restoration Improvement Works fad iomlán 
dromchlaithe bóthair 6km i gcrích (Cóiriú Dromchla). 

An Fheoir – Fásra, brosna agus smionagar a thabhairt 
chun bealaigh 

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar chainéal na Feoire i Laois 
Theas, thángthas ar an gconclúid go bhfuil an brosna/an 
smionagar a bhí ann sa sruthchúrsa agus na crainn 
tharchrochta ar bhruacha na habhann ag cur le tuiliú suas 
an sruth. I gcomhar le Grúpa Draenála Laoise Theas, rinne 
an Chomhairle iarratas ar mhaoiniúchán chuig Oifig na 
nOibreacha Poiblí sa bhliain 2017 ionas go bhféadfaí 
oibreacha a chur i gcrích ar an bhFeoir i Laois Theas.

Rinneadh tuilleadh oibreacha feabhais sa bhliain 2019, 
agus d’éirigh le Comhairle Chontae Laoise maoiniúchán 
breise á fháil sa bhliain 2019 faoin scéim seo.

Clár na gCosán 

Rinneadh oibreacha cosáin arbh fhiú €150,000 iad i 
mbailte Phort Laoise agus Mhainistir Laoise sa bhliain 
2019.

Plandú i mBaile Phort Laoise 

Cothabhálann an Ceantar Bardasach seo coimeádáin, 
ceapacha agus bláthchiseán ar crochadh a níos mó ná 
300 suíomh ar fud Bhaile Phort Laoise. Plandáiltear 
ceapacha geimhridh i mí na Samhna agus ceapacha 
samhraidh i mí na Bealtaine sna suíomhanna sin gach 
bliain.

Chomh maith leis  sin, oibríonn an Ceantar Bardasach go 
dlúth le Coiste Bailte Slachtmhara Phort Laoise i ndáil le 
plandáil agus cothabháil na mbláthchiseán ar crochadh sin 
ar an bPríomhshráid agus i Lyster Square sa bhaile. Bíonn 
na bláthchiseáin ar crochadh ar taispeáint ó Mheitheamh 
go Deireadh Fómhair gach bliain.

Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail 

Cuireadh oibreacha dromchlaithe bóthair, oibreacha 
cosáin agus oibreacha draenála i gcrích in Saint Brigid’s 
Place, Port Laoise.

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúil 

Rinneadh oibreacha dromchlaithe bóthair i gCluain 
Sochaí, Móinteach Mílic, Contae Laoise

creimthe geoicheall a chur isteach. Ag brath ar na 
láithreáin ar leithligh, soláthraíodh córas srianta feithiclí nó 
Rinneadh oibreacha dromchlaithe bóthair i tógadh bundaí 
créfoirt. 
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Clár Draenála 

Cuireadh 820m d’oibreacha draenála a chur i gcrích ar fud 
an Cheantair Bhardasaigh sa bhliain 2019 sna 
suíomhanna seo a leanas: 
• Knightstown, Móinteach Mílic, Port Laoise, Co. 

Laoise 
• Ballyking Lane, Baile an Ruáin 
• An Briotás, Móinteach Mílic, Port Laoise, Co. 

Laoise 
• St Brigids Place 
• Cúil Chríche 
• Lána an Choiléirigh 
• Bóthar Bhóchluana-Mhaighean Rátha, Port 

Laoise 
• Cearnóg an Mhargaidh, Port Laoise 

Scéimeanna Sábháilteachta ar Bhóithre 

Rinneadh oibreacha chun feabhas a chur ar 
shábháilteacht bhóthair ag Acomhal Shráidbhaile Bhaile 
na Coille áit ar athraíodh leagan amach an acomhail chun 
sábháilteacht a fheabhsú do thiománaithe. 

I measc na n-oibreacha eile a cuireadh i gcrích áiríodh fál 
30m a chur in airde i bPáirc Higgins, fál 10 méadar a chur 
in airde in Esker Hills agus dromchlú 1000m ar an R445 ar 
Bhóthar Mhaighean Rátha i bPort Laoise. 

I measc na dtionscnamh eile a bhaine le Sábháilteacht 
Bhóthair áiríodh suiteáil Comharthaí Radair Luais 
(€17,000) sna suíomhanna thíos: 

• Summerhill 
• Bóthar an Phortaigh, Baile an Ruáin 

d’Eastát Glenbrook, Baile an Ruáin 
Cuireann Oifig Bhóithre Cheantar Bardasach Phort Laoise 
obair eile ar bhonn bliantúil, amhail na nithe seo a leanas: 
• Cothabháil agus forbairt i bPáirc an Phobail 

agus i bPáirc Líneach Triogue 
• Glanadh sráideanna agus bailiú bruscair 
• Marcálacha bóthair a athnuachan 
• cothabháil draenála, glanadh agus deisiúcháin 
• Bearradh ciumhaisí ag acomhail ar bhóithre 

réigiúnacha 
• Speicis lotnaidí ionracha in áiteanna poiblí a 

rialú 
• Gearradh féir agus rialú fiailí i lár bhaile Phort 

Laoise 
• Oireacha crannliachta i limistéir phoiblí 
• Deisiúchán ar dhromchlaí bóthair 
• Cothabháil ghinearálta ar bhonneagar amhail ráillí 

agus bacainní 
• Fógraí faoi ghearradh fálta a sheirbheáil 
• Fógraí Poiblí a eisiúint (lena n-áirítear 

guaiseacha ar an mbóthar amhail láib/ithir) 

Ina theannta sin, oibríonn an oifig le grúpaí amhail Coistí 
Bailte Slachtmhara, Trádálaithe Gnócheantair, Margaí 
Feirmeora, Mhargadh na Nollag agus Shoilse na Nollag. 

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Rátáil PCSI 

Rátálacha san innéacs maidir riocht dromchlaí cosáin 
(PCSI)  

• Greenmill Lane An Aicme Bóthair 1-4 5-6 7-8 9-10

• Bóthar Bhaile Cholla, Mainistir Laoise 

Réigiúnach 8% 29% 35% 28%

Suiteáladh 850m de mhullaird ar chosáin freisin Príomhúil Áitiúil 14% 33% 25% 12%

ag scoileanna ar Lána Harpur agus ag an mbealach isteach Tánaisteach Áitiúil 12% 34% 23% 11%

chuig campas Scoil an Teaghlaigh Naofa Treasach Áitiúil 14% 19% 15% 13%

Deisiúcháin ar Dhroichid 

Rinneadh deisiúcháin ar Dhroichead Dhúire áit ar deisíodh 

an t-uchtbhalla. 

Moilliú Tráchta 

Rinneadh oibreacha moillithe tráchta arbh fhiú €22,000 iad 
i mbaile Phort Laoise sa bhliain 2019. Bhain an chuid is 
mó de na n-oibreacha sin le suiteáil rampaí moillithe 
tráchta i gceantair chónaitheacha sa bhaile, lena n-áirítear 
Woodgrove, Summerhill, Coill Mhinsí agus Highfield 
Meadows. 

Oibreacha eile 

Cuireadh oibreacha i gcrích freisin i ndáil le balla gaibiúin 
a thógáil agus cosán nua a shuiteáil taobh thiar 

Oibreacha Deontais ar Bhóithre Réigiúnacha 

Neartaíodh bóthar réigiúnach trí úsáid 
Deontais do Bhóithre Réigiúnacha 5.9km 

Úsáideadh Deontas Feabhsaithe Bóthair ar 
Neartú Bóithre €1,271,049 

Athshéalaíodh Bóthar Réigiúnach trí úsáid  
a bhaint as Deontais Bhóithre 4.7km 

Athshéalú €271,144 
Oibreacha Deontais ar Bhóithre Áitiúla 

Oibreacha Deontais ar Bhóithre Réigiúnacha 

Neartú Bóithre Áitiúla trí úsáid a bhaint as 
Deontais Feabhsaithe Bóthair 21.9km 
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Úsáideadh deontas feabhsaithe bóthair 
ar Neartú Bóithre Áitiúla €2,449,897 

Athshéalaíodh Bóthar Áitiúil trí úsáid a bhaint as 
Deontas Feabhsaithe Bóthair 23km

Úsáideadh Deontas Feabhsaithe Bóthair 
ar Bhóithre Áitiúla (Athshéalú) €780,075 

SEIRBHÍSÍ UISCE 

Innealtóir Sinsearach: Michael O’Hora 

An Clár Infheistíochta Caipitiúla 

Leanann Uisce Éireann de gach Tionscadal Caipitiúil 
Seirbhísí Uisce a mhaoiniú. I gcomhar le hUisce Éireann, 
tá scéimeanna éagsúla curtha i gcrích ag Comhairle 
Chontae Laoise chun tacú le forbairt shocheacnamaíochta 
an Chontae.

Líonraí 

Chuir an creatchonraitheoir le haghaidh Feabhsuithe 
Líonra agus Caomhnú Uisce oibreacha uasghrádaithe i 
gcrích ar an líonraí uisce sa Bhaile Fionn, i Móinteach Mílic 
agus i nDarú. Leanadh d’ oibreacha i ndáil le First Fix, 
Aimsiú agus Deisiú, Athsholáthar Luaidhe agus Bailíochtú 
Limistéar Méadraithe a chur i gcrích ar fud an chontae.

Cláir 

Tá tolltobar réidh agus tá tástálacha caidéalaithe ar siúl 
chun tús a chur le táirgeadh i dtolltobar breise i nDarú 
(Formaoil). Tá uasghráduithe gléasra ar siúl i nGléasraí 
Cóireála Dramhuisce Bhaile an Ruáin, Chúil an tSúdaire 
agus Bhuiríos Mór Osraí (WWTP-anna). Tá dearadh ar siúl 
i gcónaí maidir le Clár Díghalrúcháin Laoise; 
uasghráduithe ar Chlár an Deimhnithe Náisiúnta 
Údarúcháin -is gléasraí iad sin inar lú na coibhéisí daonra 
deartha ná 500 e.g. WWTP Swan, WWTP Ros 
Fhionnghlaise, WWTP Bobs Bar, díchoimisiúnú stáisiún 
caidéalaithe Dharú agus uasghrádú Stóráil Uisce 
Chóireáilte Mainistir Laoise (5 thobar).

Tionscadal ar leith ar fiú é a lua is ea uasghrádú rathúil 
iomlán Ghléasra Cóireála Dramhuisce Bhaile an Ruáin.

An tSaotharlann Seirbhísí Uisce 

Tá Saotharlann Seirbhísí Uisce Chontae Laoise 
creidiúnaithe ag INAB agus leanann sí de cháilíocht uisce 
óil, dramhuisce agus uisce abhann e thástáil agus a 
shampláil. I measc na gcustaiméirí atá ann áirítear Uisce 
Éireann i dtaca le gach scéim phoiblí Uisce agus 
Dramhuisce i gContae Laoise, gach Soláthar 
Príobháideach Uisce Óil i gContae Laoise, Oifigí Chlár 
Uisce an Údaráis Áitiúil, a mhéid a bhaineann le cáilíocht 
uisce, agus gach Soláthar Príobháideach Uisce Óil

de chuid Chontae Laoise. Sa bhliain 2020, leanfar den 
obair i ndáil le cothabháil a chur ar fáil don bhonn 
custaiméirí láithreach agus i ndáil le gnó nua a áirithiú ó 
Údaráis Áitiúla chomharsanacha, ó LAWPRO agus ó 
Rannóg Comhshaoil Chomhairle Chontae Laoise.

Uisce Tuaithe

In Éirinn, braitheann líon suntasach daoine ar sheirbhísí 
príobháideacha (is é sin, soláthairtí uisce nach bhfuil á 
soláthar ag Uisce Éireann). Mar thoradh ar an gClár Uisce 
Tuaithe atá á riaradh ag na hÚdaráis Áitiúla, déantar 
feabhsuithe ar sheirbhísí príobháideacha uisce óil i 
gceantair nach bhfuil aon seirbhísí poiblí uisce (Uisce 
Éireann) ar fáil iontu.

Is é atá i gcuspóir straitéiseach an Chláir Uisce Tuaithe ná 
feabhas a chur ar cháilíocht, iontaofacht agus 
éifeachtúlacht seirbhísí uisce i gceantair thuaithe nach 
bhfuil Seirbhísí Uisce Éireann ar fáil iontu agus, ar an dóigh 
sin, tacú le pobail tuaithe agus leis an earnáil talmhaíocha.

Tá an Clár Ilbhliantúil 2019 - 2021 (MARWP 2019-21) 
curtha in ionad MAEWP 2016 - 2018 agus thug sé isteach 
catagóir nua maoiniúcháin - Líonraí Ceangal Pobail (Uisce 
& Dramhuisce). Is tionscadal píolótach é sin chun leathnú 
fhairsinge na gcóras poiblí láithreach i leith soláthar uisce 
agus bailiú dramhuisce i gceantair thuaithe a éascú.

Sa tábla seo a leanas, leagtar amach an leithroinnt 
maoiniúcháin atá faighte ag Contae Laoise faoin gclár seo.

An Clár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe (MARWP) 2019 - 2021 

Leithroinntí MARWP don tréimhse 2019-2021

Beart Tuairisc Maoiniúchán Maoiniúchán Maoiniúchán 

Foriomlán 2019 2020/2021 
2019/2021

1. Cosaint Foinse €6,200 €6,200 -
2. Comhlíontacht  

i leith
Sláinte Phoiblí €326,600 €255,600 €71,000

3. Caomhnú
Uisce €304,813 €260,188 €44,625

4. Grúpscéimeanna  
Nua Uisce €41,400 €41,400 -

5. Aistriú  
Grúpscéimeanna 
Láithreacha €145,000 €45,000 €100,000 

7(b) Líon ra
Ceangail Pobail -
Dramhuisce €67,500 €67,500 -

€891,513 €675,588 €215,625
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Baineann bearta 1, 2, 4 agus 5 go formhór le cáilíocht 
uisce (a bhfuil an clár dírithe air) agus fuair Comhairle 
Chontae Laoise €519,000, lena n-áirítear maoiniúchán 
chun grúpscéim nua uisce a sholáthar sa Bhán Riabhach, 
Cill Bhriocáin.

Fuarthas maoiniúchán chun ceangal dramhuisce pobail a 
sholáthar in Eastát Goodwin, Ros Fhionnghlaise, faoi 
Bheart 6a agus bhí an scéim sin i measc 6 scéim den sórt 
sin a ceadaíodh ar leibhéal náisiúnta agus tá doiciméid 
conartha á n-ullmhú le haghaidh an scéim sin.

Leanadh den chlár i leith grúpscéimeanna uisce poiblí a 
ghlacadh ar láimh agus glacadh na scéimeanna seo a 
leanas ar láimh sa bhliain 2019:

• GSU Mhaigh Eanaigh 
• GSU Bhaile Riadair 
• GSU Mhaigh Fhada Uimh. 3 

Tá oibreacha a bhaineann le GSU The Rock a ghlacadh 
ar láimh ar siúl i gcónaí.

I measc na n-oibreacha eile a rinneadh sa bhliain 2019 
áiríodh méadú GSU Bhaile an Bhiocáire, uasghráduithe 
uisce do GSU Chill Roi agus oibreacha caomhnaithe uisce 
ar ghrúpscéimeanna uisce Bhaile Cholla, Bhaile Phiocáis, 
Dhoire na Saortha agus an Fhraoigh.

• Ba é a bhí i gcaiteachas iomlán MARWP ná 
€159,400.

• Próiseáladh suim €455,057 i leith fóirdheontas 
do ghrúpscéimeanna uisce. 

• Íocadh €95,046 san iomlán le 48 n-iarratasóir i 
leith deontais tobair. 

Tionscadal an Ghrúpa Athbhreithnithe Náisiúnta i leith 
Uisce Tuaithe - Soláthar Seirbhísí Údaráis Áitiúil i leith 
Uisce Tuaithe 

Thug an Grúpa Oibre ar Uisce Tuaithe ceadú i bprionsabal 
do chás gnó le haghaidh Seirbhís Chomhroinnte Náisiúnta 
i Márta 2019.

Déanmhais Chontúirteacha 

Tá 15 chomhad ar oscailt ar Chlár na nDéanmhas 
Contúirteach. Tá faireachán á dhéanamh ar na comhaid 
go léir agus tá dul chun cinn á dhéanamh maidir leo.

Bonneagar Seirbhísí Uisce arna soláthar ag Forbróirí 
- Clár Maoiniúcháin 

Chuir an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil tús 
le clár nua ilbhliantúil chun a chumasú d’údaráis áitiúla 
eastáit chónaitheacha ina bhfuil bonneagar Seirbhísí 

Uisce arna soláthar ag forbróir (DPI)í a ghlacadh ar 
láimh. Maidir leis an gcéad timthriall

den chlár, tugtar an Clár Ilbhliantúil Réitigh i leith 
Bonneagar Seirbhísí Uisce arna soláthar ag Forbróirí 
2019-2021 agus is é is aidhm dó ná saincheisteanna 
marthanacha DPI in eastáit tithíochta a réiteach de réir a 
chéile. Cuireadh iarratas comhlánaithe faoi bhráid na 
Roinne chun ceadú a fháil do 2 scéim i gContae Laoise i 
Meán Fómhair i.e. Lóiste Choill an Aird agus Bruach na 
hAbhann, an Cillín. Cuireadh eastát Lóiste Choill an Aird i 
gceangal le Soláthar Poiblí Uisce Éireann go luath i mí na 
Samhna 2019.

Uasghrádú Leithreas Poiblí Phort Laoise 

Tá an miondearadh críochnaithe nach mór agus tá an 
tionscadal le cur i gcrích i rith Ráithe 2 den bhliain 2020.

Gléasra Cóireála Dramhuisce Bhaile an Ruáin. 

Le roinnt blianta anuas ní raibh Gléasra Cóireála 
Dramhuisce Bhaile an Ruáin.ag comhlíonadh 
choinníollacha a cheadúnais agus is minic nach raibh 
eisilteach á chóireáil i gceart rud atá soiléir sa ghrianghraf 
anseo thíos.

Bhí an gá le huasghrádú caipitiúil an ghléasra cóireála 
curtha in iúl go foirmiúil d’Uisce Éireann ag Seirbhísí Uisce. 
Bhí imní mór ar an Rannóg Comhshaoil agus ag EPA 
maidir le damáiste a bhí á dhéanamh don uisce glactha atá 
suas an sruth ó ghnáthóg diúilicíní péarla fionnuisce ar an 
bhFeoir.

Sceithphointe WWTP an Bhaile Ruáin - Dálaí 
Triomaigh & Drocheisilteach - Samhradh 2018 

Bhí an dul chun cinn an-mhall i dtaca le Clár Caipitiúil 
Uisce Éireann. I mí Eanáir 2019, mhol Seirbhísí Uisce 
Chomhairle Chontae Laoise d’Uisce Éireann go 
bhféadfadh Comhairle Laoise an fhadhb sin a réiteach trí 
úsáid a bhaint as seanumar cruach a bhí á úsáid i gCúil an 
tSúdaire siar sa bhliain 2003 agus a bhí á stóráil i 
Móinteach Mílic. Bhí an tImoibreoir Baisceanna 
Seicheamhaithe (SBR) réidh lena choimisiúnú faoi lár mhí 
an Mheithimh 2019 agus tar éis torthaí maithe tástála a 
dhaingniú cuireadh tús le húsáid a bhaint as an imoibreoir 
baisceanna seicheamhaithe ar an 27 Meitheamh 2019 
agus cuireadh deireadh le tancaeireacht. 
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Tá freagracht ar an Rannóg Comhshaoil i ndáil le raon 
feidhmeanna, idir reachtúil agus neamhreachtúil, lena n-
áirítear an méid seo a leanas: 

 Gearáin faoi Chúrsaí Comhshaoil a Bhainistiú 

 Dramhaíl a Bhainistiú 

 An Comhshaol a Chosaint – Uisce, Aer & Torann 

 Bruscar a Bhainistiú – Cosc & Rialú 

 Athchúrsáil & Láithreáin Taitneamhachta Chathartha 

 Pleanáil 

Seo a leanas torthaí Shaotharlann Chomhairle Chontae 
Laoise maidir leis na tréimhsí roimh an uasghrádú, agus 
ina dhiaidh agus taispeántar an sceitheadh ardcháilíochta 
comhlíontach atá ann anois.

Ballyroan Licence Old Treatment Sequence 
WWTP Results Plant Results Batch Reactor 
Licence mg/L April 2019 mg/L Results 
Parameters July 2019 mg/L

Ammonia 1 25 0.2
cBOD 10 37.9 2.6
COD 125 133 44
Suspended
Solids 25 66 <5

Eisilteach Cóireáilte Ardcháilíochta Deiridh ó SBR a 
Coimisiúnaíodh ar an 27 Meitheamh 2019 

Mar thoradh ar an réiteach ísealchostais sin, d’iarr Uisce 
Éireann an méid sin a dhéanamh athuair trí SBR eile a 
chur isteach agus umar cruach iomarcach eile a úsáid 
agus atá an t-umar sin á roisghlanadh á spraephéinteáil 
faoi láthair sula dtugtar chuig an láithreán é. Trí 
sheanacmhainní a athúsáid, tá Seirbhísí Uisce 
Chomhairle Chontae Laoise ag tacú leis an gcuspóirí i leith 
Geilleagar Ciorclach.

Táscairí Feidhmíochta 2018

% d’Uisce Óil scéimeanna príobháideacha a 
chomhlíonann ceanglais reachtúla

95.95
%

COMHSHAOL 

Innealtóir Sinsearach: Michael O’Hora

Is iad príomhaidhmeanna Roinn Comhshaoil na Comhairle 
forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, bonneagar 
bainistíochta dramhaíola atá éifeachtúil ó thaobh an 
chomhshaoil de, Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún 
an Oirthir agus Lár Tíre a chur i bhfeidhm agus córais chuí 
rialála agus faireacháin a choimeád ar bun le haghaidh 
cosaint agus rialú truaillithe.

Gach bliain, mar chuid de ghealltanais agus d’oibleagáidí 
Chomhairle Chontae Laoise faoi rialacha AE & Stáit, 
déantar Plean RECEI (Critéir Íosta atá Molta i leith 
Iniúchtaí Comhshaoil) a fhorbairt ina leagtar amach 
cuspóirí iniúchta Chomhairle Chontae Laoise. Cuimsíonn 
an RMCEI critéir cheangailteacha maidir le hiniúchtaí 
comhshaoil a phleanáil, a chur i gcrích agus a thuairisciú, 
agus bearta a leanann astu a dhéanamh. Is é is cuspóir dó 
ná comhlíonadh dlí comhshaoil AE a neartú agus 
rannchuidiú le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú de chineál 
níos comhsheasmhaí i ngach Ballstát.

Gearáin faoi Chúrsaí Comhshaoil a Bhainistiú 

Oibríonn an Rannóg Comhshaoil Córas Bainistíochta 
Gearán Comhshaoil agus tá saoráid saor in aisce ann 
chun bruscar/dumpáil a thuairisciú. Déantar gearáin a 
aicmiú agus tugtar don phearsanra cuí iad lena n-
imscrúdú. Seo a leanas miondealú ar na gearáin a 
fuarthas sa bhliain 2019:

Cineál Gearáin Gearáin a Imscrúdaíodh Gníomhach 
Réitithe

Bruscar 660 660 58 602
Forfheidhmiú
i leith Dramhaíola 133 133 28 105
Bainistíocht
& Bonneagar 23 23 0 23
Aer 45 45 5 40
Uisce 24 24 5 19
Torann 19 19 1 18
Tréidliacht 12 12 0 12

Dramhaíl a Bhainistiú 

Fodhlíthe Chomhairle Chontae Laoise um Bainistiú 
Dramhaíola (Stóráil, Tíolacadh & Deighilt Dramhaíola 
Teaghlaigh & Tráchtála) 2018. Leis na Fodhlíthe sin, 
leagtar oibleagáidí ar tháirgeoirí dramhaíola i dteaghlaigh 
agus in áitribh thráchtála ar oibleagáidí iad a bhaineann le 
stóráil, tíolacadh agus deighilt dramhaíola, le héilliú a 
chosc agus le cruthúnas a thabhairt go ndéanann oibreoir 
dramhaíola ceadaithe a ndramhaíl a dhiúscairt  nó go 
dtugann táirgeoir na dramhaíola chuig saoráid dramhaíola 
údaraithe í. Cuireadh tús le hiniúchtaí dramhaíola ó dhoras 

go doras i mí na Samhna 2019.
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Comhlíontacht i leith hAraidí Donna 

Faoi na Rialacháin AE um Dhramhaíl Bhia 2015, ní mór 
d’oibreoirí dramhaíola araid dramhaíola bia a sholáthar do 
gach custaiméir i gceirtleáin ina bhfuil níos mó ná 500 
duine agus ní mór dóibh an dramhaíl sin a bhailiú. Ina 
theannta sin, leagann na Rialacháin dualgas ar shealbhóirí 
tí a ndramhaíl bhia a dheighilt lena bailiú. Bíonn an Rannóg 
Comhshaoil i dteagmháil ar bhonn leanúnach leis na 
bailitheoirí údaraithe dramhaíola d’fhonn forbairt agus 
oibriú na seirbhíse araidí donna a chur chun cinn agus a 
fheabhsú. Rinne baill foirne na Rannóige Comhshaoil 776 
iniúchadh ar dhramhaíl tealaigh ar fud an chontae agus 
d’eisigh siad 1,035 litir chomhairle.

Forfheidhmiú i leith Cúrsaí Dramhaíola 

Tá an Rannóg um Fhorfheidhmiú Dramhaíola tiomanta i 
leith an comhshaol ardchaighdeáin atá soláthartha aici do 
mhuintir Chontae Laoise a chothabháil agus a fheabhsú 
tríd an Reachtaíocht agus na Rialacháin Dramhaíola a 
fhorfheidhmiú. D’éirigh go maith leis an Rannóg i rith na 
bliana maidir le gearáin faoi chúrsaí dramhaíola a réiteach 
agus maidir le hoibriú go dlúth lena comhghleacaithe sa 
Rannóg um Fhorfheidhmiú Pleanála. Sa bhliain 2019, 
fuarthas 133 ghearán a raibh baint acu le forfheidhmiú i 
leith cúrsaí dramhaíola.

Tá freagracht ar an Rannóg um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola i ndáil le Ceadanna Saoráide Dramhaíola 
agus Deimhnithe Clárúcháin a athbhreithniú agus as 
Ceadanna agus Deimhnithe nua a eisiúint. Sa bhliain 
2019, cláraíodh 15 cinn de Cheadanna Saoráide 
Dramhaíola agus de Dheimhnithe Clárúcháin i gContae 
Laoise.

D’oibrigh an Rannóg um Fhorfheidhmiú Dramhaíola leis 
an bPríomhúdarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola (WERLA) chun dul i ngleic le tosaíochtaí 
náisiúnta forfheidhmithe dramhaíola sa bhliain 2019 agus 
beidh sí ag díriú ar thosaíochtaí náisiúnta forfheidhmithe 
dramhaíola sa bhliain 2020 de réir mar atá ordaithe ag 
WERLA Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre. In ‘Tosaíochtaí 
Náisiúnta Dramhaíola 2020 - Feabhas a chur ar 
Bhainistíocht Dramhaíola & Ár gComhshaoil a Chosaint’, 
áirítear an méid seo a leanas

• Bailiú Dramhaíola - Dramhaíl Teaghlaigh & 
Tráchtála 

• Leanúint le hAraidí Donna a chur ar fáil 
• Dul i ngleic le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha 

dramhaíola (Dumpáil Neamhdhleathach & 
Gluaiseacht Neamhúdaraithe Dramhaíola) 

• Gníomhaíochtaí a bhaineann le Dramhaíl Tógála 
agus Scartála 

• Láithreáin Spéise Ilghníomhaireachta 
• Feithiclí a bhfuil a ré caite 
• Sreabhadh Dramhaíola a Rianú 

Tionscnaimh Frithdhumpála 2019 

Cuireadh roinnt tionscadal i gcrích faoin Tionscnamh 
Frithdhumpála - Not in Our Nature, a fuair maoiniúchán ón 
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe

ar son na hAeráide agus Comhshaoil.. Áiríodh an méid seo 
a leanas i measc na dtionscnamh:

a) Green Space Enforcement Race in aghaidh 
Dumpálaithe Neamhdhleathacha/Bailitheoirí 
Neamhdhleathacha Dramhaíola
Rinne baill foirne de chuid Chomhairle Chontae 
Laoise na Gardaí roinnt pointí seiceála feithiclí sa 
bhliain 2019. Eisíodh fógra pionóis sheasta. 
Cuireadh faisnéis ar fáil ar shuíomh gréasáin na 
comhairle maidir le cur i gcoinne bailitheoirí 
neamhúdaraithe dramhaíola agus dumpáil 
neamhdhleathach.

b) An Pardún i leith Tolg agus Tochtanna.
Fuair Comhairle Chontae Laoise maoiniúchán ón 
Roinn le haghaidh Feachtas Tolg agus 
Tochtanna, lenar tugadh deis do dhaoine den 
phobal toilg, cathaoireacha uilleacha agus 
seantochtanna tirime a thabhairt chuig trí 
shuíomh shonraithe ar fud an chontae lena n-
athchúrsáil saor in aisce. Bailíodh 1,150 tolg, 
1,325 chathaoir uilleacha agus 2,403 thocht san 
iomlán le linn na tréimhse sin lena n-athchúrsáil.

c) Glanadh Spásanna Glasa
Bhí roinnt fadhbanna tromchúiseacha ann maidir 
le dumpáil neamhdhleathach i gceantair 
uirbeacha sa chontae. Glanadh na ceantair sin ar 
bhain an fhadhb leo.

An tSeachtain um Laois a Ghlanadh 

Is é seo an tionscnamh frithbhruscair bliantúil is mó agus 
is seanbhunaithe atá ann sa chontae agus reáchtáladh an 
tSeachtain um Laois a Ghlanadh i mí Aibreáin 2019 i 
gcomhar le AES (Ireland) Ltd, arb é urraitheoir na 
Seachtaine é

Léiríonn an tSeachtain um Laois a Ghlanadh, a 
reáchtáiltear in éineacht  le Glantachán Náisiúnta Earraigh 
an Taisce, cur chuige comhpháirtíochta i leith dul i ngleic 
le fadhb leanúnach an bhruscair. Chláraigh tuairim is 10 
grúpa anuraidh le haghaidh an tionscnaimh agus, mar 

thoradh air, bailíodh 63 thona bruscair san iomlán.
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I rith na bliana, cheap an Chomhairle sé chonraitheoir 
freisin chun roinnt áiteanna sa chontae ina bhfuil leibhéal 
ard bruscair/dramhaíola a ghlanadh suas agus rinneadh 
tuairim is 280 tona dramhaíola a bhailiú agus a dhiúscairt.

Cosaint an Chomhshaoil 

Pléann an fhoireann um Chosaint an Chomhshaoil le 
reachtaíocht agus beartas maidir le cáilíocht uisce abhann 
agus screamhuisce, cáilíocht an aeir agus truailliú ó 
thorann a chur chun feidhme, de réir mar a bhaineann an 
reachtaíocht agus an beartas sin le Contae Laoise.

a) Cáilíocht Uisce
Sa bhliain 2019, lean Comhairle Chontae Laoise 
de chur i bhfeidhm ‘Plean Bainistíochta Abhantraí 
2018 - 2021 Is é is aidhm don phlean ná feabhas 
a chur ar cháilíocht uisce sa tréimhse ó 2018 go 
2021. agus béim á leagan ar 726 dhobharlach 
shonracha i 190 Limistéar le haghaidh 
Gníomhaíochta, agus sin a dhéanamh de réir ord 
tosaíochta atá ann ina leith. Bhailigh an 
Chomhairle 415 shampla d’uisce abhann do na 
cláir Faireachais agus Faireacháin Oibríochtúil 
atá ar bun ag an nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil agus, sa bhliain 2019, 
thóg sí 129 sampla imscrúdaitheacha d’uisce 
abhann.

Rinneadh 51 Phlean Bainistíochta Cothaitheach a 
bhaineann le leathadh Sloda Séarachais sa 
chontae a chur faoi bhráid na Comhairle lena 
gceadú sa bhliain 2019.

Faoi alt 4 de na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú 
Uisce), 1977 go 1990, lean an Chomhairle 
d’fhaireachán a dhéanamh sa bhliain 2019 ar 
cheadúnais maidir le sceitheadh chun aibhneacha 
agus chun screamhuisce. Rinneadh 50 sampla 
san iomlán a thógáil agus a anailísiú chun a 
chinntiú go raibh ceadúnais á gcomhlíonadh. Bhí 
deich gceadúnas á n-oibriú sa bhliain 2019.

Chomh maith leis sin, rinne an Chomhairle 
iniúchadh ar umair sheipteacha de réir Phlean 
Iniúchta Náisiúnta EPA 2018 – 2021: Córais 
Chóireála Dramhuisce Tís. Cuireadh 24 iniúchadh 
san iomlán i gcrích sa bhliain 2019, de réir mar a 
cheanglaítear leis an bPlean. Eisíodh 7 Fhógra 
Chomhairleacha sa bhliain 2019 mar thoradh ar na 
hiniúchtaí sin.

Rinne Comhairle Chontae Laoise imscrúdú ar na 
gearáin uile a fuarthas maidir le truailliú uisce sa 
Chontae. Fuarthas 25 ghearán maidir le cúrsaí 
uisce sa bhliain 2019.

b) Cáilíocht Aeir
Bhí Ceadúnas Astaíochtaí Aeir amháin gníomhach 
sa chontae sa bhliain 2019. Fuarthas 45 ghearán 
maidir le cáilíocht aeir sa bhliain 2019 agus 

rinneadh imscrúdú ar gach ceann díobh. Bhí 
cúiseanna éagsúla leis na gearáin sin lena n-
áirítear fadhbanna maidir le bolaithe talmhaíochta 
agus núis

deataigh. Sa bhliain 2019, seirbheáladh 1 fhógra 
faoi alt 26 den Acht um Thruailliú Aeir, 1987. 
Rinneadh 84 iniúchadh ar ghual deatúil sa bhliain 
2019.

c) Truailliú ó Thorann

Fuarthas 19 ghearán maidir le torann sa bhliain 
2019. Bhí roinnt de na gearáin sin de chineál tís 
agus, sna cásanna sin, molann an Chomhairle do 
chomharsana an fhadhb a phlé lena chéile agus 
teacht ar réiteach comhaontaithe. Bhain gearáin 
eile le gníomhaíochtaí tráchtála/tionscail sa 
Chontae.

Bruscar a Bhainistiú - Cosc & Rialú 

Tá 3 Oifigeach lánaimseartha Coiscthe agus Rialaithe 
Bruscair ag an gComhairle.

D’eisigh an Chomhairle 142 fhíneáil bhruscair sa bhliain 
2019 agus cuireadh tús le himeachtaí dlí i 23 chás a bhain 
le neamhíoc fíneálacha.

Athchúrsáil & Láithreáin Taitneamhachta Chathartha 

Oibríonn an Chomhairle 43 láithreán fágála (Bainc 
bhuidéal), mar aon leis an dá Laithreán Taitneamhachta 
Cathartha i Líonadh Talún Choillte Laoise, Port Laoise, 
agus i gCúil an tSúdaire. Déantar oibriú na láithreán agus 
an raoin saoráidí a athbhreithniú ar bhonn tráthrialta.

Pleanáil 

Déanann an Rannóg Comhshaoil meastóireacht ar 
iarratais a fhaightear ar chead pleanála, ar meastóireacht 
é a bhaineann le comhlíonadh reachtaíochta comhshaoil 
agus dea-chleachtais.

Is iad seo a leanas na saincheisteanna a bhreithnítear de 
ghnáth i dtaca le cúrsaí comhshaoil de:

 Bainistíocht chuí Dramhaíola ó ghlanadh 
C&D/Láithreáin

 Pleananna Bainistíochta Cothaitheach

 Bainistíocht Clóis Feirme/An Treoir maidir le 

Níotráití

 Measúnachtaí Tionchair Torainn

 Oibríochtaí Cairéil

 Gléasraí Díleá Anaeróbaigh

Forléargas Ghníomhaireachta Fuinnimh Lár na 
Tíre ar Úsáid Fuinnimh sa bhliain 2019 

Is iad na réimsí ina n-úsáidtear an méid is mó 
fuinnimh i gContae Laoise ná soilsiúchán poiblí agus 
foirgnimh. Baineann an chuid eile d’úsáid fuinnimh le 
gás nádúrtha, ola agus breosla d’fheithiclí flíte.
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De réir Tuarascáil Bhliantúil SEAI 2019 maidir le 
Feidhmíocht Éifeachtúlachta Fuinneamh san Earnáil 
Phoiblí, tuairiscíodh go raibh sábháil 43.2% déanta ag 
Comhairle Chontae Laoise faoi dheireadh na bliana 2019 
i gcomparáid leis an sprioc 33% faoin mbliain 2020.

Gníomhartha a rinneadh sa bhliain 2019 

• Leanadh de bheith ag obair le Gníomhaireacht 
Cheatharlach/Chill Chainnigh ina gcáil mar 
chomhairleoirí thar ár gceann sa Chlár 
Fuinnimh Lár Tíre. 

• Ghlacadh páirt sa Chlár um Pobail Fuinnimh Níos 
Fearr sa bhliain 2019 agus i gcláir amhail na cinn 
seo a leanas: 

(i) Stáisiún Dóiteáin Mhóinteach Mílic - suiteáladh 
córas cliste nua le haghaidh rialú teasa le go 
mbeadh éifechtúlacht fuinnimh níos fearr ann, mar 
aon le rialú méadaithe ar an gcóras téite laistigh 
den fhoirgneamh.

(ii) Dixons Transport - Suiteáladh painéil PF 
Gréine

(iii) Stáisiún Seirbhísí Chill Mhártain ar an N6 - 
Uasghrádaíodh a gcuid caibinéad cuisneora bua 
& deochanna trí aonaid is airde éifeachtúlacht a 
chur ar fáil, agus cuirtíní ag gabháil leo chun 
íoslaghdú a dhéanamh ar dhiomailt fuinnimh sa 
gharthimpeallacht mar thoradh ar chuisniú agus 
chun dálaí optamacha a choimeád ar bun dá 
dtáirgí.

Sa bhliain 2019, lean Comhairle Chontae Laoise dá clár i 
leith athsholáthar soilse sráide agus cuireadh soilse nua 
ina bhfuil LED-anna in ionad 1,301 sholas Sox and Son. 
Ba é a bhí sa sábháil kWh a rinne Contae Laoise ná thart 
ar 336.524 kWh.

Lean an Chomhairle dá rannpháirtíocht i gClár Oifig na 
nOibreacha Poiblí i leith Optamú Cumhachta ag an Obair 
in Áras an Chontae. Suiteáladh  Méadair Gháis agus 
Leictreachais chun faireachán a dhéanamh ar úsáid 
fuinnimh agus tá clár leanúnach feasachta fuinnimh ar siúl.

Táscairí Feidhmíochta 2018

An líon iomlán teaghlach a bhfuil leas á bhaint acu as 
seirbhís 3 araid ar an 31/12/2018 9,064 

% de theaghlaigh a raibh leas á bhaint acu as 
seirbhís 3 araid 31.26 

An líon iomlán cásanna truaillithe a bhí ina 
n-ábhar do ghearán le linn na bliana 2018 917 

An líon iomlán cásanna truaillithe a dúnadh 
le linn na bliana 2018 918 

An líon iomlán cásanna truaillithe a bhí ar 
láimh ar an 31/12/2018 23 

% den Limistéar Údaráis Áitiúil a thagann faoi réim na 5 
Leibhéal 

Truaillithe Bruscair 
% den limistéar nach bhfuil truaillithe nó atá saor ó 
bhruscar 22 

% den limistéar atá beagáinín truaillithe 78 

% den limistéar atá measartha truaillithe 0 

% den limistéar atá truaillithe go mór 0 

% den limistéar atá truaillithe go hollmhór 0 

% de scoileanna ar bronnadh stádas 
brataí glaise orthu 52.63 

Sláinte agus Sábháilteacht 

Oifigeach Sláinte % Sábháilteachta: Jim Bolger 

Bhí léiriú le fáil ar mhodúl Sláinte agus Sábháilteachta 
CORE san fhorbairt bhreise a rinneadh ar ár gCóras 
Bainistíochta Sábháilteachta (SMS). Leanadh dár 
dtionscnamh maidir le sábháilteacht ar fud an chontae 
agus bhí an sampla is fearr ina leith le fáil in iniúchadh a 
rinneadh ar Cheantar Bardasach Phort Laoise. I gcomhréir 
lenár gclár oibre, leanamar dár sceideal iniúchtaí 
sábháilteachta inár Stiúrthóireachta go léir. Lean ár Roinn 
Seirbhísí Uisce d’fheidhmíocht sábháilteachta a thomhas 
trí chlár iniúchta Uisce Éireann um Shláinte, Sábháilteacht, 
Cáilíocht agus Comhshaol (HSQE).

Tháinig méadú suntasach ar sholáthar oiliúna 
ionduchtúcháin sábháilteachta ó tharla gur fostaíodh líon 
mór fostaithe nua i rith na bliana. Lena chinntiú go 
gcomhlíonann an Chomhairle a hoibleagáidí reachtúla, 
tugadh tús áite d’oiliúint maidir le ‘ualaí a láimhsiú go 
sábháilte’ agus ‘pas sábháilte’.

Tá sé riachtanach coimeád bord ar bord le forbairtí 
reachtacha le gur féidir linn oibriú go sábháilte agus, dá 
réir sin, cinntíonn an Chomhairle go mbíonn ár mbunachar 
sonraí reachtaíochta ar fál do na fostaithe ar fad a bhfuil 
rochtain acu ar an inlíon.

Ar fud na bliana 2019, leanadh de chlár inaclaithe na 
Comhairle agus cuireadh i bhfeidhm é, agus rinneadh 
faireachán air, de réir mar ba chuí.

Cosaint Shibhialta Laoise 

Is eagraíocht í Cosaint Shibhialta Laoise atá bunaithe ar 
dhaoine deonacha agus is cúis bróid dá baill é fónamh 
mar sheirbhís chúltaca ardchaighdeáin chun tacú leis na 
príomhgníomhaireachtaí freagartha agus leis an bpobal 
áitiúil. Bíonn cuid mhór scileanna ag na daoine deonacha 
agus is iad seo a leanas na príomhchláir gníomhaíochta a 

dtéann an eagraíocht ina mbun:
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• Garchabhair
Seirbhís garchabhrach agus otharcharr a 
sholáthar.

• Scileanna Tarrthála 
Tarrtháil uirbeach, cuardach amuigh faoin aer ar 
dhaoine atá ar iarraidh agus tá Contae Laoise ar 
na contaetha a sholáthraíonn dróin chun 
cuardach a dhéanamh ón aer.

• Comhrac Dóiteáin 
Uisce Tuile a chaidéalú agus uisce a sholáthar 
don phobal.

• Cumarsáid Raidió. 
Ceithre chóras neamhspleácha raidió a oibriú, is 
é sin, U.H.F., V.H.F., Raidió Banda Muirí agus 
Tetra. Déantar na córais sin a oibriú ónár Aonad 
Tacaíochta Oibríochtúil.

Príomhoifigeach Dóiteáin Sheirbhís Dóiteáin & 

Tarrthála Chontae Laoise Declan Power

Lean an tSeirbhís Dóiteáin de sheirbhís ardchaighdeáin a 
chur ar fáil sna réimsí seo a leanas: Cosc Dóiteáin, 
Oibríochtaí Briogáide Dóiteáin, Feasacht an Phobail ar 
Shábháilteacht Dóiteáin agus Pleanáil Mhóréigeandála. 

D’fhreastail Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae 
Laoise ar 635 theagmhas éigeandála, a raibh 263 
dhóiteán, 265 theagmhas seirbhíse speisialta agus 107 
rabhadh bréige i gceist leo. 

Ar mhaithe le caighdeáin trealaimh a fheabhsú, leanadh 
den chlár um threalamh a athsholáthar agus a uasghrádú 
sa bhliain 2019. Soláthraíodh gaireas agus sorcóirí nua 
análaithe, éadaí gásobacha cosanta i leith cheimiceán, 
trealamh cumarsáide agus saintrealamh tarrthála. 

Cuireadh clár fairsing oiliúna ar fáil do chomhraiceoirí 
dóiteáin i seirbhís, agus bhí breis agus 600 daonlá i gceist 
leo. 

Ar mhaithe le sábháilteacht, sláinte agus leas a fheabhsú 
do chriúnna dóiteáin, leanadh den chlár i leith sraith 
oibríochtaí briogáide dóiteáin a chur chun feidhme sa 
bhliain 2019 tríd an gclár um Threoirlínte Caighdeánacha 
Oibríochta. De bhreis air sin, cheadaigh an Lucht 
Bainistíochta Sinsearaí an Clár Bainistíochta 
Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa agus athbhreithníodh 
é 31 uair le linn na bliana. 

Fuarthas 61 iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó 
dhóiteán agus 86 iarratas ar cheadúnas le linn na bliana 
agus, ina theannta sin, tarchuireadh 139 n-iarratas 
pleanála chuig an tSeirbhís Dóiteáin le linn na bliana. 
Iniúchadh 41 áitreabh agus rinneadh 59 n-iniúchadh 
iomlána le linn oibríochtaí in áitribh ar fud an Chontae. 
Chlúdaigh na hiniúchtaí le linn oibríochta áitríbh lena 
ngabhann socruithe cruinnithe do dhaoine den phobal, 
lena n-áirítear ionaid mór-áitíochta, tithe tábhairne, 
clubanna oíche etc. 

Cuireadh pleanáil fhorleathan agus idirchaidreamh i gcrích 
maidir le himeachtaí móra ceadúnaithe allamuigh, lena n-
áirítear Féile Cheoil Electric Picnic sa Sráidbhaile. 
Rinneadh 30 iniúchadh le linn taibhiúcháin ag Féile Electric 
Picnic agus rinneadh líon mór iniúchtaí eile ar fud na bliana 
le linn imeachtaí ceadúnaithe agus neamhcheadúnaithe 
nach raibh chomh mór céanna. 

Rinneadh Clár Sábháilteachta Dóiteáin na Scoileanna a 
sheoladh ar fud an chontae idir Deireadh Fómhair agus 
Nollaig 2019. Bhí gach ceann de na hocht stáisiún dóiteáin 
páirteach sna gníomhaíochtaí sin.. Tugadh cuairt ar 64 
bhunscoil agus fuair 1905 mhac léinn comhairle/faisnéis 
faoi shábháilteacht dóiteáin. 

Rinneadh an clár le haghaidh na Seachtaine Náisiúnta 
Sábháilteachta Dóiteáin a sheoladh idir an 7 agus an 14 
Deireadh Fómhair. D’eagraigh stáisiúin dóiteáin ar fud an 
chontae oícheanta oscailte agus, mar chuid díobh, bhí cur 
i láthar ann maidir le sábháilteacht dóiteáin agus 
d’fhreastail daoine den phobal agus grúpaí ón bpobal áitiúil 
orthu. In éineacht le Liocal Link, reáchtáil Seirbhís Dóiteáin 
agus Tarrthála Chontae Laoise comórtas sna nuachtáin 
áitiúla, ar an raidió, ar Facebook, ar Twitter agus ar á 
suíomh gréasáin ag www.laois.ie agus, ina dhiaidh sin, 
suiteáladh braiteoirí deataigh i 356 dteach cónaithe ar fud 
an Chontae. 

Ghlac Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Laoise 
páirt i 169 gcomhairliúchán sábháilteachta dóiteáin le 
daoine den phobal agus le sainchomhairleoirí 
sábháilteachta ar fud na bliana 2019. 

Ghlac Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Laoise 
páirt sa Dúshlán Náisiúnta Fuascailte agus Tráma 2019, a 
bhí ar siúl i Sligeach i mí Aibreáin agus bhuaigh siad an 
dúshlán fuascailte den dara bliain i ndiaidh a chéile. Ina 
dhiaidh sin, d’fhreastail an fhoireann ar an Dúshlán 
Tarrthála Domhanda sa Fhrainc i Meán Fómhair ina gcáil 
mar seaimpíní náisiúnta. 

Rinneadh cothabháil ar gach saoráid Bainistíochta 
Móréigeandála agus tugadh gach plean, fophlean agus 
nós imeachta iomchuí cothrom le dáta le linn na bliana. 

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Costas per capita na Seirbhíse Dóiteáin 

Costas per Capita €48.93 

An meán-aga, ina nóiméid, a 
tógadh chun briogáidí dóiteáin 
i stáisiúin lánaimseartha a shlógadh i dtaca  
le dóiteán Ní hinfheidhme 

An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh 
chun briogáidí dóiteáin 
i stáisiúin lánaimseartha a shlógadh i  
dtaca le dóiteán 5.48 

http://www.laois.ie/
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An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh 
chun briogáidí dóiteáin i stáisiúin 
lánaimseartha a shlógadh i dtaca le 
gach teagmhas éigeandála eile  
(nach mbaineann le dóiteán) Ní hinfheidhme 

An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh chun 
briogáidí dóiteáin i stáisiúin pháirtaimseartha 
(seirbhís dóiteáin choinnithe) a shlógadh i dtaca 
le gach teagmhas éigeandála eile (nach 
mbaineann le dóiteán) 5.11 
Freastal ar láithreáin mar chéatadán 
% maidir le cásanna ar ina leith a 
tharla an freastal ar láithreacha 
den chéad uair 
laistigh de 10 nóiméad 36.29% 

% maidir le cásanna ar ina leith a 
tharla an freastal ar láithreacha 
den chéad uair 

tar éis de 10 nóiméad 
ach laistigh de 20 nóiméad 52.92% 

% maidir le cásanna ar ina leith a 
tharla an freastal ar láithreacha 
den chéad uair 
tar éis 20 nóiméad 10.80% 

% maidir le cásanna de gach 
cineál éigeandála eile ar ina 
leith a tharla an freastal ar 
láithreacha den chéad uair 
laistigh de 10 nóiméad 33.45% 

% maidir le cásanna de gach 
cineál éigeandála eile  ar ina 
leith a tharla an freastal ar 
láithreacha den chéad uair 
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 50.91% 

% maidir le cásanna de gach 
cineál éigeandála eile ar ina 
leith a tharla an freastal ar 
láithreacha den chéad uair 
tar éis 20 nóiméad 15.64% 
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Thithíocht, 
Athghiniúint agus Pleanáil 

Stiúrthóir Seirbhísí: Joe Delaney

Cathaoirleach: Thomasina Connell, 
M.C.C.

Comhaltaí Earnáil 

Mary Sweeney, M.C.C. Michael Kelly Jr. 
Caroline Dwane (Forbairt/
Stanley, M.C.C. Tógáil)  
Catherine Fitzgerald, M.C.C Bobby Fitzpatrick 
Paschal McEvoy, M.C.C. (Gnó/

Tráchtáil)
Michael Cobbe

(Pobal/Deonach)
Sheelagh Coyle
(Uilechumsitheacht 
Shóisialta)

Oifigeach Sinsearach  
Gníomhach Feidhmiúcháin  Nicola Lawler  

Oifigeach Leasa Sinsearach: Fionnuala Daly 

SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA 

Is é is príomhchuspóir don Rannóg Tithíochta ná a chinntiú 
go bhfuil caighdeán dóthanach cóiríochta tithíochta ag 
gach duine dár saoránaigh, ar tithíocht í a oireann dá 
riachtanais agus, a mhéid is féidir, atá suite i suíomh agus 
i dtionacht a roghnaíonn siad féin, agus seirbhís fhreagrúil 
thacúil tithíochta a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil gá acu le 
cúnamh.

Buaicphointí le linn 2019 

• Soláthraíodh 95 n-aonad faoi Atógáil Éireann, 
rud a sháraigh ár sprioc shocraithe 86. 

• Fuarthas 36 aonad le haghaidh tithíocht 
shóisialta i suíomhanna éagsúla sa chontae. 

• Soláthraíodh 207 ndeontas do dhaoine faoi 
mhíchumas agus do dhaoine scothaosta a bhfuil 
cónaí orthu sa chontae. 

• Ghlac Oifig na dTithe Folmha seilbh ar 10 
dteach fholmha sa bhliain 2019 agus tá tús 
curtha le próiseas an Ordaithe Ceannaigh 
Éigeantaigh i leith 19 dteach fholmha eile. 

Tuarascáil ar an gCoiste Beartais Straitéisigh 

Tháinig an gCoiste Beartais Straitéisigh le chéile 5 huaire, 
is é sin, i mí Feabhra, i mí an Mhárta, i mí an Mheithimh, i 
mí Mheán Fómhair agus i mí na Nollag 2019 agus, le linn 
na gcruinnithe sin, phléigh baill saincheisteanna éagsúla 
agus thug siad na saincheisteanna sin dá n-aire.

Clár ‘Atógáil Éireann’ 2018 – 2021 

Príomhfheidhm de chuid Chomhairle Chontae Laoise is ea 
tithíocht a sholáthar. De bhreis ar bhainistíocht a 
dhéanamh ar thuairim is 2206 aonad, tá sé de chúram ar 
an gComhairle freisin 627 aonad nua a sholáthar faoin 
mbliain 2021. Soláthrófar an méid sin ar mhodhanna 
éagsúla, lena n-áirítear tógáil dhíreach, fail aonad, aonaid 
Chuid V, aonaid a fháil ar léas agus i gcomhpháirtíocht le 
Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHB-anna).

• Fuarthas 36 aonad tithíochta san iomlán sa 
bhliain 2019. 

• Tá dul chun cinn á dhéanamh ar 13 scéim 
chaipitiúla trí phróiseas na Roinne um Cheadú 
Céime Caipitiúla. Tá siad lonnaithe sna 
láithreacha seo a leanas: an Sráidbhaile, Darú, 
Ráth Domhnaigh, Móinteach Mílic, Baile an 
Ruáin, Baile Mhuiris, Baile Briotáis, Maighean 
Rátha, Radharc an Chnoic, agus Lána Harpur, 
Port Laoise. 

Iasacht Tithíochta ‘Átógáil Éireann' 

Rinneadh Iasacht Tithíochta ‘Atógáil Éireann’ a thabhairt 
isteach ar an 1 Feabhra 2018 i ngach údarás áitiúil lena n-
áirítear Laois. Ó shin i leith, ceadaíodh 74 iasacht 
tithíochta agus diúltaíodh do 67 gcinn.

An Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta (HAP) 

Tháinig HAP i bhfeidhm i Laois ar an 1 Nollaig 2016. 
Tháinig an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i bhfeidhm i Laois 
an 1 Nollaig 2016. Bhí 889 dtionacht gníomhach faoin 31 
Nollaig 2019 agus bhí 77 gcinn díobh ann mar thoradh ar 
aistriú ón bhforlíonadh cíosa. Ní mór iniúchadh a 
dhéanamh ar gach maoin HAP laistigh de 8 mí ón tráth a 
dtugtar an chéad íocaíocht don tiarna talún. Rinneadh 632 
iniúchadh san iomlán sa bhliain 2019 agus sáraíonn an 
líon sin an sprioc a bhí leagtha síos ag an Roinn..

Cruthaíodh ról nua Aimsitheora Áite HAP i mí na Nollag 
2018 chun tacú le teaghlaigh gan dídean tionóntacht HAP 
a fháil. Sa bhliain 2019, cuireadh cóiríocht ar fáil do 49 
nduine gan dídean trí HAP.

Cóiríocht don Lucht Siúil 

Cheadaigh comhaltaí Chomhairle Chontae Laoise an Clár 
Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024 le linn chruinniú mhí 
Mheán Fómhair 2019. Leag an clár spriocanna nua síos i 
leith cóiríocht a bhaineann go sonrach leis an Lucht Siúil a 
sholáthar thar an tréimhse cúig bliana.

Bainistíocht Eastáit 

Is príomhfheidhm de chuid na Rannóige Tithíochta fós í 
atá bainistíocht eastáit agus chuir an rannóg raon 
tacaíochtaí ar fáil do ghrúpaí cónaitheoirí, lena n-áirítear 
deontais nuair ba chuí sin.
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Deontais Phríobháideacha 

Sa bhliain 2019, rinneadh deontais ina raibh suim iomlán 
€1,785,700.00 a íoc le haghaidh Scéimeanna Deontais um 
Oiriúnú Tithe do Dhaoine Scothaosta agus do Dhaoine faoi 
Mhíchumas. Trí bhainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar 
an maoiniúchán a bhí ar fáil, d’fhan an scéim ar oscailt i 
rith na bliana 2019 ar fad. 

Measúnú Riachtanas Tithíochta 

Rinneadh Measúnú Riachtanas Tithíochta i mí na 
Bealtaine agus i mí an Mheithimh 2019 agus cuireadh i 
gcrích agus ceadaíodh é faoin 11 Iúil 2019. Measúnaíodh 
164 theaghlach san iomlán. Cháiligh 809 dteaghlach le 
haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta ar dháta an 
mheasúnaithe, is é sin, an 11 Meitheamh 2019 Cinneadh 
nár cháiligh 58 dteaghlach le haghaidh tacaíocht tithíochta 
sóisialta. 

Táscairí Feidhmíochta 2018 

H1: Stoc Tithíochta Sóisialta 

An líon teaghaisí faoi úinéireacht an 
Údaráis Áitiúil ar an 01/01/2018 2086 

An líon teaghaisí a cuireadh le stoc an 
Údaráis Áitiúil i rith 2018 
(teaghaisí a tógadh nó a fuarthas ar bhealach eile) 65 

An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil 
a díoladh sa bhliain 2018 5 

An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil 
a scartáladh sa bhliain 2018 0 

An líon teaghaisí faoi úinéireacht an 
Údaráis Áitiúil ar an 31/12/2018 2146 

An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil atá le scartáil faoi 
scéim atá 
ceadaithe ag RTPRÁ    0 

H2: Tithe Folmha 

% den Líon Iomlán Teaghaisí 
Údaráis Áitiúil a bhí folamh 
ar an 31/12/2017 
31/12/2018 0.79 

Meán-aga agus Meánchostas Athligin; Costas 
Cothabhála in aghaidh an Aonaid 

An Meán-aga a tógadh ón dáta a fágadh  
an teaghais folamh go dtí an dáta sa  
bhliain 2018 a thosaigh tionóntacht nua

12.56 seachtain 

An meánchostas a caitheadh ar na 

haonaid tionóntaí nua a ullmhú
le haghaidh athligean €6,414.29

An Meánchaiteachas in aghaidh an 
Aonaid in 2018 ar Thithíocht 

Údaráis Áitiúil a Dheisiú agus a Chothabháil €533.86

H5: Iniúchtaí ar Thithíocht ar Cíos san Earnáil 
Phríobháideach 

An líon iomlán tionóntachtaí cláraithe i 
limistéar an údaráis áitiúil ag deireadh mhí an 
Mheithimh
2018 4,109

An líon teaghaisí a ndearnadh iniúchadh orthu  
sa bhliain 2018 327

% de theaghaisí a ndearnadh cigireacht orthu sa bhliain 
2018 

agus nach raibh ag comhlíonadh na rialachán  
caighdeánach 96.94%

An líon Teaghaisí Neamhchomhlíontacha
a d’éirigh comhlíontach sa bhliain 2018 11

H6: Aosaigh gan Dídean go Fadtéarmach 

An líon aosach i gcóiríocht éigeandála atá 
gan dídean go fadtéarmach mar % den líon 
iomlán aosach gan dídean i 
gcóiríocht éigeandála ag deireadh 2018 85.71

An líon aosach a bhí aicmithe mar 
dhaoine gan dídean agus a bhí i 
gCóiríocht Éigeandála
ar oíche an 31/12/2018 7

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe 

Soláthraíonn Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHB) 
tithíocht shóisialta ar cíos do dhaoine atá liostaithe ar 
Liosta Tithíochta Laoise agus bainistíonn siad an 
tithíocht sin. Tá caidreamh oibre an-dearfach ag an 
gComhairle le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe atá 
gníomhach sa Chontae.
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PLEANÁIL 

Pleanálaí Sinsearach Angela McEvoy

Pleanálaí Sinsearach Feidhmiúcháin Donal Kiely

Is é cuspóir foriomlán na Rannóige Pleanála forálacha na 
nAchtanna um Pleanáil a chur chun feidhme agus bearta 
tacaíochta cuí a sholáthar chun leas fisiciúil, sóisialta 
agus geilleagrach an chontae a chur chun cinn ar 
mhaithe le caighdeáin mhaireachtála a chosaint agus a 
ardú agus ar mhaithe le deiseanna oibre a chothú agus a 
chruthú, ag féachaint do phrionsabail na 
hinbhuanaitheachta. Is féidir an Rannóg Pleanála a 
bhriseadh síos ina 5 réimse ar leith:

(i) Bainistíocht Forbartha

(ii) Pleanáil Chun Cinn

(iii) Forfheidhmiú Pleanála

(iv) Rialú Foirgníochta

(v) Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe

(i) Bainistíocht Forbartha 

Fuarthas 737 iarratas pleanála san iomlán sa bhliain 2019. 
Mar sin féin, ba cheart a thabhairt faoi deara go raibh 159 
gcinn díobh neamhbhailí sin agus b’éigean don iarratasóir 
iarratas nua a thíolacadh. Ba iad seo a leanas na 
príomhchúiseanna a raibh comhaid phleanála 
neamhbhailí: bhí fógraí poiblí as dáta nó níor cuireadh in 
airde iad ar an láithreán; chuaigh ceadanna  roimhe as 
feidhm; fágadh ainm an ghníomhaire ar lár ó na 
léarscáileanna/líníochtaí; níor taispeánadh pointe an 
tuaiscirt ar na léarscáileanna; agus níor cuireadh faid in iúl 
ar leagan amach an láithreáin.

Feidhmíocht sa bhliain 2019 

Tugtar miondealú sa tábla seo a leanas ar na hiarratais 
phleanála bhailí a fuarthas agus ar na cinntí a rinneadh sa 
bhliain 2019:

An líon iarratas bailí
a fuarthas: 578 (Iarratais Bhailí)
An líon cinntí
a rinneadh: 535 (Cinneadh)
An líon iarratas
a ceadaíodh: 517 (Cinneadh i leith 
Ceadú)
An líon iarratas:
ar diúltaíodh dóibh 18 (Cinneadh i leith 
Diúsaltú)
An líon Iarratas neamhbhailí
a cuireadh ar ais chuig an  
iarratasóir 21.5%

159 (Iarratais Bhailí)
Tarchuir chuig Oifigí Áitiúla
(laethanta oibre): laistigh de 14 lá Iarratais 

a ndearnadh achomharc
chuig an mBord Pleanála ina  
leith sa bhliain 2019: 17

Tionscnaimh maidir le Seirbhíse do Chustaiméirí 

Sa bhliain 2018, leanadh ar aghaidh le hiarratais phleanála 
a scanadh de réir mar a fuarthas iad. Ar fud na bliana 2019, 
bhí daoine den phobal in ann rochtain ar líne a fháil ar gach 
iarratas pleanála laistigh de dhá sheachtain ón tráth a 
bhfuair an Údarás Pleanála iad.

Tionóladh 399 gcruinniú réamhphleanála sa bhliain 2019 
agus, le linn na gcruinnithe sin, bhí deis ag daoine den 
phobal cúrsaí pleanála a phlé le pleanálaí roimh iarratas 
pleanála a thíolacadh. D’fhreastail na pleanálaithe ar an 
bpobal freisin trí roinnt cruinnithe réamhphleanála a thionól 
ar an láithreán.

Phróiseáil Comhairle Chontae Laoise 48 n-iarratas Alt 5 sa 
bhliain 2019.

Tá an-tóir ar an suíomh gréasáin Pleanála i gcónaí agus 
bhí 119.676 chuairt ann anuraidh.

Imeachtaí Allamuigh a Cheadúnú 

Is é atá sa sainmhínú atá ar imeacht allamuigh ná 
taibhiúchán a tharlaíonn hiomlán nó go formhór amuigh 
faoin aer nó i ndéanmhas nach bhfuil díon air nó a bhfuil 
díon páirteach, sealadach nó intarraingthe air, i bpuball nó 
i ndéanmhas sealadach dá shamhail agus ab éard atá ann 
ceol, rince, taispeántais siamsaíochta poiblí nó aon 
ghníomhaíocht dá samhail. Ceanglaítear ar luch eagraithe 
aon imeachtaí den sórt sin ceadúnas a fháil ón Údarás 
Pleanála i gcásanna ina mbeidh 5,000 duine nó níos mó i 
láthair ag an imeacht.

Reáchtáladh imeacht allamuigh amháin den sórt sin i 
gContae Laoise sa bhliain 2019 - féile cheoil bhliantúil 
Electric Picnic, a cuireadh ar siúl sa Sráidbhaile agus a 
mheall breis agus 50,000 duine i mí Mheán Fómhair 2019.

(ii) Pleanáil Chun Cinn 

Tá ról lárnach ag Pleanáil Chun Cinn maidir le forbairt 
fhisiciúil, gheilleagrach agus shóisialta Chontae 
Laoise. I bPlean Forbartha Chontae Laoise 2011-
2019, tugtar an creat straitéiseach agus an 
comhthéacs beartais ar dá réir a dhéanann an tÚdarás 
Áitiúil a chinntí pleanála.

Rinneadh an Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 
Eacnamaíochta (RSES) le haghaidh Réigiún an Oirthir 
agus Lár Tíre ar an 29 Meitheamh 2019. De bhun RSES 
a ghlacadh, cuirfear tús le hathbhreithniú ar Phlean 
Forbartha Chontae Laoise 2017-2023 ar an 6 Eanáir 

2020.
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Tuarascáil dhébhliantúil ar Phlean Forbartha 
Chontae Laoise 2017-2023 

Ghlac na Comhaltaí Tofa Plean Forbartha Chontae 
Laoise 2017-2023 go foirmiúil ar an 26 Meitheamh 2017 
agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 24 Iúil 2017. Ní 
dhearnadh aon athruithe ar an bPlean ó thráth a 
ghlactha. Faoi alt 15(2 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000, arna leasú, “déanfaidh 
Príomhfheidhmeannach údaráis pleanála, 2 bhliain ar a 
mhéad tar éis plean forbartha a dhéanamh, tuarascáil a 
thabhairt do chomhaltaí an údaráis maidir leis an dul 
chun cinn a bheidh bainte amach ó thaobh na cuspóirí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) a áirithiú”. 

De bhreis air sin, tá ceanglas ann faoi Alt 95 de na 
hAchtanna á rá go ndéanfaidh an 
Príomhfheidhmeannach:
“,,, athbhreithniú ar an dul chun cinn a bheidh bainte 
amach ó thaobh na cuspóirí dá dtagraítear sa Straitéis 
Tithíochta a áirithiú”.

Cuireadh tuarascáil ar dhul chun cinn faoi bhráid na 
gComhaltaí Tofa i mí Iúil 2019.

Caomhantas 

Reáchtáil Comhairle Chontae Laoise dhá scéim deontais 
ar leith sa bhliain 2019 do Dhéanmhais Chosanta agus 
fuarthas maoiniúcháin ina sin leith ón Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Fhoirgnithe 
2019 

• Leithroinn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta €60,000 do Chomhairle Chontae 
Laoise 

• Leithroinneadh an maoiniúchán sin do 7 dtionscadal 
ar fud an chontae 

BHIS 18/ LS01 Seaneaglais Mhainistir Laoise, 
Diméin Mhainistir Laoise 

€10,000

BHIS 18/ LS02 Halla an Bhaile, Parnell Street,
Móinteach Mílic, Co. Laoise

€10,000

BHIS 18/ LS03 Eaglais N. Pól, French
Church Street, Cúil an tSúdaire 

€10,000

BHIS 18/ LS07 Oatlands, Green Road,
Baile an Ruáin, Co. Laoise €7,000

Ciste na nDéanmhas i mBaol 

D’éirigh leis na tionscadail seo a leanas deontais a 
fháil sa bhliain 2019:

• Teach na Coille Cruinne, 
• Halla an tSráidbhaile 
• Midland House, Port Laoise. 

Dearbhuithe Alt 57 

Sa bhliain 2019, próiseáladh 8 gcinn san iomlán de 
Dhearbhuithe Alt 57 i ndáil le hoibreacha ar Dhéanmhais 
Chosanta i suíomhanna éagsúla ar fud Chontae Laoise.

Forbairt Údaráis Áitiúil (Tionscadail Chuid 8) 

Deonaíodh toiliú Chuid 8 do na tionscadail Údaráis Áitiúil 
seo a leanas sa bhliain 2019:

1. Athfhorbairt Hepburn Court, an Baile Fionn, 
Post Laoise (Eanáir 2019)

2. Tógáil túir dóiteáin agus garáiste nua aon stóir i 
gceangal le stáisiún dóiteáin láithreach ag 
Stáisiún Dóiteáin Maighean Rátha, Shannon 
Road, Maighean Rátha, Co. Laoise (Eanáir 
2019)

3. Oibreacha athghiniúna ag O’Moore Place, 
Bóthar Mhóinteach Mílic, Post Laoise 
(Eanáir 2019)

4. Forbairt Tithíochta i ndáil le 10 dteaghais in 
Eastát Pattison, Móinteach Mílic (Eanáir 2019)

5. Forbairt Tithíochta i ndáil le 20 teaghais i 
nGleann na Glaise, Baile an Ruáin (Feabhra 
2019)

6. Forbairt Tithíochta i ndáil le 39 dteaghais ag 
Bóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise (Meán 
Fómhair 2019)

7. Forbairt Tithíochta i ndáil le 22 theaghais i 
Seandoire, Bóthar Chorcaí, Darú, Co. Laoise 
(Deireadh Fómhair 2019)

8. Forbairt Tithíochta i ndáil le 6 theaghais ag 
Harbour Court, Móinteach Mílic (Samhain 2019)

(iii) Forfheidhmiú Pleanála

BHIS 18/ LS04 Teach Ceann Tuí,
Ráithín Ruacháin, An Fraoch, 
Port Laoise €6,000

BHIS 18/ LS05 Teach Thigh na Coille, An 
Ráithín,

Maighean Rátha €5,000

BHIS 18/ LS06 Eaglais  N. Fhionntán, An
Chearnóg, Darú, Co. Laoise

€12,000

De réir cheanglais reachtúla na nAchtanna um Pleanáil 
agus Forbairt 2000, arna leasú, féachann an tÚdarás 
Pleanála le comhlíonadh ceadanna pleanála a chinntiú a 
chinntiú agus, chomh maith leis sin, le forbairt 
neamhúdaraithe a chosc.

Sa bhliain 2019, lean an Fhoireann Forfheidhmiúcháin 
den obair chun a chinntiú go ndéanfaí imscrúdú ar aon 
sárú ar an dlí pleanála agus go ndéanfaí beart leantach 
ina leith.
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Sa bhliain 2019, liostaíodh 39 gcás forfheidhmiúcháin le 
haghaidh imeachtaí cúirte agus, cé go bhfuil roinnt 
cásanna ar siúl fós, rinneadh 12 chás a réiteach go 
rathúil i rith na bliana 2019.

Sheirbheáil an tÚdarás Pleanála 103 fhógra 
forfheidhmiúcháin agus 349 litir rabhaidh agus rinne sé 
imscrúdú ar 191 ghearán, rud a léiríonn an dóigh 
ghníomhach a dtéann an Rannóg Forfheidhmiúcháin i 
ngleic le neamhchomhlíonadh agus le forbairt 
neamhúdaraithe.

Láithreáin Thréigthe 

Tá an Chomhairle ag feidhmiú a cumhachtaí faoin Acht 
um Láithreáin Thréigthe, 1990, agus ag spriocdhíriú ar na 
míreanna maoine atá ar Chlár na Láithreán Tréigthe. 
Agus í obair le húinéirí na míreanna maoine sin, táthar ag 
déileáil leis na saincheisteanna neamhréitithe agus 
déantar míreanna maoine a meastar ina leith nach bhfuil 
siad ‘tréigthe’ a thuilleadh a bhaint den Chlár.

Seo a leanas an líon comhad nua a osclaíodh  
sa bhliain 2019: 21 

An líon iomlán comhad a dúnadh sa bhliain 2019:

90

An líon iomlán comhad gníomhach ar an  

31/12/2019: 122

Láithreáin Fholmha 

Ar an 1 Eanáir 2019, bhí 16 láithreán taifeadta ar Chlár na 
Láithreán Folamh. Bhí na láithreáin sin suite i bPort 
Laoise, i gCúil an tSúdaire, i Móinteach agus sa Ghráig. 
Rinneadh achomharc chuig an mBord Pleanála maidir le 
9 gcinn de na láithreáin sin. Bhain an Bord Pleanála 2 
cheann díobh den Chlár agus daingníodh go bhfanfadh 3 
cinn díobh de bheith sa Chlár. Bhí cinneadh le déanamh 
fós maidir leis na 4 láithreán a bhí fágtha ag deireadh na 
bliana 2019. Lorgófar luachálacha i leith na láithreán sin 
sa bhliain 2010 le go mbeifear an ann tobhach na 
Láithreán Folamh a chur i bhfeidhm.

(iv) Rialú Foirgníochta 

Déileálann an Rannóg Rialaithe Foirgníochta le gach 
fógra tosach feidhme a fhaightear agus tugann sí faoi 
iniúchtaí ar na foirgnimh chun a chinntiú go 
gcomhlíonann siad na rialacháin éagsúla maidir le 
Rialú Foirgníochta.

An líon fógraí tosach feidhme bailí a fuarthas 225

An líon fógraí tosach feidhme i leith Athrú 
Úsáide/Athruithe/Athchóirithe/
Athnuachan/Méaduithe 51

An líon Fógraí Foirgneamh Tráchtála 15
(Tá 15 fhoirgneamh tráchtála cumhdaithe)

An líon Teaghaisí atá cumhdaithe le fógraí tosach 
feidhme bailí: 392
(Is teaghaisí “aonuaire” iad 123 cinn díobh)  

An líon foirgneamh a ndearnadh iniúchadh orthu 78

An líon foirgneamh a ndearnadh iniúchadh orthu  
mar % den líon foirgneamh atá cumhdaithe le
fógraí tosach feidhme bailí: 19.1%

(v) Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe 

Tá freagracht ar Chomhairle Chontae Laoise i ndáil le 
heastáit a ghlacadh faoin chúram. Sa bhliain 2019, 
glacadh 9 n-eastát faoin chúram mar atá leagtha amach 
sa tábla thíos. San am atá caite, tharla sé sin i gcásanna 
ina bhfuarthas iarraidh ó fhorbróir an eastáit agus/nó ó 
úinéirí na dtithe laistigh den eastát. Le blianta beaga 
anuas, áfach, i gcás inar theip ar an bhforbróir an t-
eastát a chríochnú, tá idirghabháil déanta ag Comhairle 
Chontae Laoise chun an t-eastát a chríochnú agus 
déantar an obair sin a mhaoiniú, más féidir trí bhíthin an 
bhanna.. Sa bhliain 2019, leanfar den bheartas sin ar dá 
réir a phléitear an t-ábhar leis an bhforbróir nó le 
sealbhóir an bhanna chun teacht ar réiteach.

Glacadh na heastáit seo a leanas faoi chúram sa bhliain 
2019:

1. Westlands, Port Laoise

2. Summerhill, Port Laoise

3. Chantiere Gate, Port Laoise

4. Woodgrove, Port Laoise

5. Woodgrove Lawns, Port Laoise

6. Fruithill Manor, An Ghráig

7. Springhill Court, An Ghráig

8. Cluinin, Maighean Rátha

9. Knockiel Drive, Ráth Domhnaigh

10. Davitt Court, Móinteach Mílic

11. Mill Lane, Maighean Rátha

12. Doireann Álainn, Baile Uí Laigheanáin

13. Highfield Manor, An Ghráig

14. Whitethorn Grove

Déanann an Rannóg Pleanála iarracht idirchaidreamh 
a dhéanamh le cónaitheoirí eastát neamhchríochnaithe 
chun iad a choinneáil ar an eolas go hiomlán faoi dhul 
chun cinn.

Leathanbhanda 2019 
Leanann an tOifigeach Leathanbhanda de bheith ag 
obair leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail maidir 
leis na tionscadail seo a leanas:

• Pointí Ceangail Leathanbhanda (BCP-anna) @ 
12 shuíomh sa Chontae i gcomhthráth le cur i 
bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda; 
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• Bronnadh ceithre dhearbhán WiFi4EU ar 
Chomhairle Chontae Laoise i Ráithe 4 den 
bhliain 2019. Trí thionscnamh WiFi4EU, déantar 
rochtain saor in aisce ar nascacht Wi-Fi do chur 
ar fáil do shaoránaigh i spásanna oscailte, lena 
n-áirítear páirceanna, cearnóga, foirgnimh 
phoiblí, leabharlanna, ionaid sláinte agus 
músaeim in ionaid bhardasacha ar fud na 
hEorpa. Leanfar den obair a bhaineann le 
gníomhachtú na ndearbhán sin sa bhliain 2020. 

Lean an tOifigeach Leathanbhanda de bheith ag obair le 
soláthróirí bonneagair agus líonraí i ndáil le forbairt 
nascanna i gceantair thuaithe agus i gceantair uirbeacha 
araon i rith na bliana 2019.

Tionscadail na Líonraí Soghluaiste Tuaithe 
Feabhsaithe agus Leathnaithe   

Cuireadh tús leis an tionscadal Aeir Dhlúith (Líonraí 
Soghluaiste Tuaithe Feabhsaithe agus Méadaithe) i ndáil 
le soláthar Wi-Fi do Mhúsaem an Ghorta Mhóir i 
nDomhnach Mór agus do 4 theach cónaithe mar chuid le 
scéim phíolótach agus cuireadh ar fáil beo é i Meán 
Fómhair 2019. Lainseáil an tAire Seán Canny, T.D., Aire 
Stáit maidir le Forbairt Pobail, Acmhainní Nádúrtha & 
Forbairt Dhigiteach, an tionscadal.. Tá na nascanna 
curtha ar fáil do na 5 áitreabh agus, mar thoradh air sin, 
bhíothas in ann íocaíochtaí ar líne a dhéanamh sa 
Mhúsaem agus forbairt a dhéanamh ar Aip do 
chuairteoirí. Tá úinéirí tí in ann gnóthaí rathúla a reáchtáil 
dá bharr agus, ina theannta sin, tá deis curtha ar fáil 
chun bheith ag obair ón mbaile.

Straitéis Digiteach Áitiúil 

Cuireadh tús le hullmhú Straitéise Digití Áitiúla sa bhliain 
2019. Chuathas i gcomhairle le rannóga inmheánacha 
agus le grúpaí seachtracha chun láidreachtaí, laigí, 
deiseanna agus bagairtí a chinneadh ar mhaithe le 
heolas a bhailiú le haghaidh fhorbairt na straitéise sa 
bhliain 2020. Meastar go bhforbrófar Straitéis i Ráithe 2 
den bhliain 2020.

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Foirgnimh nua a ndearnadh iniúchadh orthu 

Foirgnimh nua a ndearnadh 
cigireacht orthu mar chéatadán
de na foirgnimh nua a cuireadh in iúl  
don údarás áitiúil 12.21%

An líon cinntí pleanála údaráis áitiúil
a bhí ina n-ábhar d’achomharc 
chuig an mBord Pleanála agus
a ndearnadh an Bord cinneadh orthu sa bhliain 
2018 7

% de na cinntí lenar daingníodh (fara 
athrú nó gan athrú)

an cinneadh a rinne an t-údarás
áitiúil  100%

Feidhmíocht na gcásanna Forfheidhmiúcháin dúnadh 
mar chásanna réitithe 

An líon iomlán cásanna pleanála a 
tarchuireadh chuig an údarás áitiúil nó ar 
thionscain sé iad imscrúdaíodh i rith
na bliana 2018 agus a imscrúdaíodh 134

An líon iomlán cásanna a dúnadh i rith  
na bliana 2018 130

% de chásanna dúnta ar diúltaíodh 
dóibh faoi alt 152(2) nó atá faoi réir 
urchosc reachta
nó ar forbairtí díolmhaithe iad 35.38%

% de chásanna dúnta a réitíodh 
chun sástacht an Údaráis Áitiúil
trí bhíthin idirbheartaíochta 2.31%

% de chásanna dúnta de bharr imeachtaí 
forfheidhmiúcháin 62.31%

An Líon Iomlán Cásanna Pleanála atá á 
n-imscrúdú
amhail an 31/12/2018 142

Iarratais ar Dheimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin 

% d’iarratais ar dheimhnithe 
sábháilteachta dóiteáin a fuarthas 
sa bhliain 2018 agus a cinneadh 
laistigh de dhá mhí
ón tráth a bhfuarthas iad 62.86%

% d’iarratais ar dheimhnithe 
sábháilteachta dóiteáin a fuarthas 
sa bhliain 2018 agus a cinneadh 
laistigh de thréimhse fhadaithe
in éineacht leis an iarratasóir 28.57%

OIDHREACHT 

Lean an Rannóg Oidhreachta de shraith rathúil tionscadal, 
imeachtaí agus gníomhaíochtaí maidir le hoidhreacht 
Laoise a sholáthar sa bhliain 2019. I measc na 
buaicphointí áiríodh na nithe seo a leanas:

1. Tionscadail maidir le Stair Phort Laoise 

Cuireadh athghiniúint Fitzmaurice Place i gcrích i rith 
na bliana 2019 agus caomhnaíodh cuid de Chosantóir 
an Daingin i gcroílár stairiúil Phort Laoise. Bhí an obair 
sin ina cuid de thionscadal Bailte Stairiúla ar cuireadh 
tús leis sa bhliain 2018 agus a fuair maoiniúchán sa 
bhliain 2019 le haghaidh Athghiniúint agus Forbairt 
Uirbeach. Leanfar den obair
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ar chroílár stairiúil an bhaile ar fud na bliana 2020.

Tá seanreilig Naomh Peadar i bPort Laoise i measc 
na n-áiteanna adhlactha is ársa dá bhfuil ann sa 
bhaile agus tá sí ina cuid den Scéim Uchtála 
Séadchomhartha, agus, i rith na bliana 2019, 
rinneadh na ráillí iarainn stairiúla thart ar uaigh 
theaghlach Jacobs sa reilig a chaomhnú, i 
gcomhpháirtíocht le Coiste Bailte Slachtmhara Phort 
Laoise agus le cabhair ó ‘Éire Ildánach’ agus ón 
gComhairle Oidhreachta. Beidh obair na bliana 2020 
dírithe ar an gcloigtheach 16ú haois, ar na ballaí 
teorann, ar shaothar iarainn agus ar 
chuimhneacháin uaighe agus, ina theannta sin 
déanfar feabhsuithe bithéagsúlachta.

2. Tionscadail de chuid Phlean Oidhreachta Laoise sa 
bhliain 2019 

I measc na dtionscadal a ndeachthas ina mbun sa 
bhliain 2019, le tacaíocht ón gComhairle 
Oidhreachta, áiríodh na nithe seo a leanas:

Feasacht Oidhreachta 

Tharla Seachtain na hOidhreachta sa tréimhse 17 go 25 
Lúnasa 2019 agus bhí os cionn 60 imeacht ar siúl ar fud 
an chontae amhail siúlóid trí thírdhreach réamhstairiúil an 
Fhraoigh agus siúlóidí ialtóg agus cainteanna staire, 
Chomh maith le himeachtaí a reáchtáil i leabharlanna 
agus i scoileanna i rith Sheachtain na hEolaíochta i mí na 
Samhna, reáchtáladh tionscadal cianrochtana a 
eagraíodh i gcomhar le hArd-Mhúsaem na hÉireann agus 
Midlands Science, ar tionscadal é a bhain le Lá 
Fionnachtana Lochlannach i bPort Laoise le haghaidh 
scoileanna agus teaghlach agus le cur i láthair tráthnóna 
maidir le Corpáin Phortaigh a thug baill foirne de chuid an 
Ard-Mhúsaeim.

Pobail a chur i gceangal lena chéile 

Tríd an tionscadal seo, tugtar pobail, agus a n-
oidhreacht áitiúil, le chéile agus, sa bhlíain 2019, 
bhí béim ar Thig Mochua:

• Bhí Scoil Seandálaíochta na hÉireann i láthair ag 
Féile Oidhreachta Thigh Mochua i mí an 
Mheithimh ar lena linn a reáchtáladh dhá lá de 
cheardlanna seandálaíochta do dhaoine óga. Ina 
theannta sin, rinneadh Treoir Oidhreachta Thigh 
Mochua a athchló le haghaigh an imeachta.

• Tá taighde seandálaíochta agus bainistíocht talún 
ar siúl ar bhonn leanúnach. Rinne tírdhreachóir 
bainistíocht shuntasach ar an bhfásra sa laithreán 
agus cuireadh suirbhéireacht thopagrafach i 
gcrích. Rinne Dave Pollock, Seandálaí agus 
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta 
maoirseacht ar an obair go léir.

Foilseacháin Oidhreachta 

I gcomhar le Faire Éan Éireann, foilsíodh Treoir maidir le 
Gabhláin Ghaoithe i mí an Mheithimh. Rinneadh Treoir 
Oidhreachta maidir leis an Bhfraoch a lainseáil i mí an 
Mheithimh i gcomhar le hiris ‘Seandálaíocht Éireann’ agus 
lainseáladh í le linn Sheachtain na hOidhreachta. 
Foirgnimh na hÉireann: Leabhar Lár-Laighean maidir le 
seandálaíocht Laoise. Lainseáladh Uíbh Fhailí agus Cill 
Dara i mí Dheireadh Fómhair 2019. Rinneadh 
maoiniúchán le haghaidh taighde i leith an leabhair sin a 
mhaoiniú tríd an gComhairle Oidhreacht i mblianta roimhe 
seo.

3. Tionscadail Chaomhantais 

Chuathas i mbun roinnt tionscadal praiticiúil caomhantais 
ar láithreáin stairiúla i gContae Laoise i rith na bliana 2019. 
Bhain an caomhantas sin le caomhnú saoirseachta cloiche 
ag trí láithreán eaglaise meánaoisí:

• Eaglais Mheánaoiseach Chill Abáin, gar do 
Bhaile Uí Laigheanáin - leanadh de thionscadal 
leanúnach caomhantais san eaglais 15ú haois i 
gcomhpháirtíocht leis an bpobal áitiúil, agus 
maoiniúchán ina leith faighte tríd an gCeantar 
Bardasach.

• Eaglais Chill tSíle gar do Dhún Másc.
– bhí an áirse ag an gceann thoir den eaglais 
mheánaoiseach seo ar tí titim as a chéile agus 
caomhnaíodh í sa bhliain 2019 le tacaíocht ón 
gCeantar Bardasach.

• Le roinnt blianta anuas tá damáiste déanta 
d’Eaglais Chill na mBanbhán, lasmuigh de Chluain 
na Slí mar thoradh ar dhrochaimsir agus cuireadh 
tús le tionscadal caomhnaithe saoirseachta cloiche 
le tacaíocht ó ‘Éire Ildánach’.
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an idirghníomhaíocht atá aige leis an oidhreacht 
fhoirgnithe agus leis an oidhreacht nádúrtha, leis 
an ngéarchéim bhithéagsúlachta etc, agus 
déanfar an clár oibre maidir le gníomhartha i leith 
cúrsaí oidhreachta ag an leibhéal áitiúil a leagan 
amach ann.

Déanfaidh Comhairle Chontae aoise Plean Oidhreachta 
nua do Chontae Laoise don tréimhse ó 2020 go 2025 a 
scríobh agus a ghlacadh i rith na bliana 2020. Is é sin an 
ceathrú Plean Oidhreachta don chontae.

4. Gníomhartha de chuid an Phlean Náisiúnta 
Gníomhaíochta maidir le Bithéagsúlacht 

Le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta, chuathas i mbun tionscadail chun 
feasacht a mhéadú ar phailneoirí agus ar an 
mbithéagsúlacht i gcoitinne, rud a rinneadh trí bhíthin 
an Phlean Gníomhaíochta maidir le Bithéagsúlacht. 
Rinneadh sraith naoi bhfógrán raidió inar tugadh 
faisnéis faoi ghníomhartha éagsúla a bhféadfaí dul 
ina mbun ar mhaithe le cosaint beach a thaifeadadh 
agus craoladh iad ar Midlands 103. Coimisiúnaíodh 
leabhrán ina gcuirtear bithéagsúlacht gharraí chun 
cinn agus foilseofar sa bhliain 2020 é.

5. Deontais Chaomhantais 

Reáchtáladh scéimeanna deontas caomhantais sa 
bhliain 2019 le haghaidh maoin stairiúil, is é sin le 
rá, Ciste na nDéanmhas Stairiúil i leith oibreacha 
caomhantais mórscála agus an Scéim 
Infheistíochta san Oidhreacht Fhoirgnithe i leith 
oibreacha agus cothabháil de chineál níos lú. San 
iomlán, maoiníodh deich dtionscadal i gContae 
Laoise ar bhain seacht gcinn díobh leis an Scéim 
Infheistíochta san Oidhreacht Fhoirgnithe (BHIS) 
agus bhain trí mhórthionscadal caomhantais le 
Ciste na nDéanmhas Stairiúil. Rinneadh foirgnimh i 
bPort Laoise, i gCúil an tSúdaire, i Maighean Rátha, 
i Móinteach Mílic, sa Sráidbhaile, i mBaile an Ruáin, 
i Mainistir Laoise, i nDarú agus sa Fhraoch agus ba 
é a bhí sa bhuiséad iomlán deontais ná

€140,000. Reáchtálfar na scéimeanna arís sa 
bhliain 2020.

6. Pleananna Oidhreachta Náisiúnta agus Áitiúla 
faoi Oidhreacht Éireann 2030 

I rith na bliana 2019, chuathas i mbun 
comhairliúchán poiblí i gContae Laoise maidir leis 
an Dréacht-Phlean Náisiúnta Oidhreachta dar 
teideal Oidhreacht Éireann 2030. Táthar ag súil go 
bhfoilseoidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta an plean críochnaitheach go luath sa 
bhliain 2020. Cuimseoidh an plean nua an 
smaointeoireacht náisiúnta is déanaí i ndáil le 
saincheisteanna topaiciúla amhail athrú aeráide 
agus
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BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS 

Ceann Airgeadais: Gerry Murphy

Cuntasóir: 
Airgeadais/Bainistíochta: Julie Bergin

Tá freagracht ar an Roinn Airgeadais i ndáil 
leis na seirbhísí seo a leanas:

Motarcháin, Cuntais Iníoctha, Bailiú Ioncaim (Rátaí, 
Muirir Dhóiteáin, Cíosanna, Iasachtaí, 
Ranníocaíochtaí Forbartha), NPPR, Ullmhú Buiséad 
Bliantúil agus Ráiteas Airgeadais, Bainistíocht 
Airgeadais agus gach ábhar foghabhálach.

Rátaí Tráchtála 

Ba é sa Ráta Bliantúil Ginearálta ar Luacháil ná 
€0.2217.

Íoc Pras Cuntas 

Comhlíonann an Chomhairle téarmaí an Achta um 
Íoc Pras Cuntas arna leasú le Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta 
Tráchtála).

An líon iomlán íocaíochtaí déanacha os cionn 
€250: Ceann ar bith

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Achoimre 5 bliana ar iarmhéid an chuntais 
ioncaim

2014 €-393,286 
2015 €-297,863 

2016 €-198,369 
2017 €-128,095 
2018 €-  68,333 

Achoimre 5 bliana ar leibhéil bhailiúcháin mar % 
le haghaidh mórfhoinsí ioncaim

Na figiúirí aonair mar % i ndáil le
(a) Rátaí, (b) Cíos & Blianachtaí agus

(c) Iasachtaí Tithíochta 2014, 2015, 2016, 2017 
agus 2018

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Rátaí 69% 75% 76% 75% 76%
Cíos &

Blianachtaí 95% 96% 95% 96% 96%

Iasachtaí  
Tithíochta 62% 64% 65% 68% 72%

Motarcháin 

Soláthraíonn an Rannóg seo seirbhís le haghaidh 
gach idirbhirt mótarchánach agus le haghaidh aon 
saincheisteanna a bhaineann le húinéireacht agus 
aon cheisteanna eile. Faoi láthair, is ionann an gnó 
cánachais ar líne agus 58% den ghnó iomlán 
mótarchánach i gContae Laoise. Roghnaíonn 
céatadán beag daoine úsáid a bhaint as seirbhísí 
poist fós. Ó mhí na Samhna 2018 i leith, is féidir le 
húinéirí feithiclí beaga seirbhíse poiblí (tacsaithe, 
hacnaithe agus limisíní) cáin a íoc ar mhodh 
cianrochtana ar líne ar shuíomh gréasáin na Roinne 
ag www.motortax.ie. Ba é a bhí sa líon iomlán 
idirbheart ar dhéileáil an oifig seo leo sa bhliain 2019 
ná 39,243.

Rátaí 

Is de réir bandaí CO2 nó de réir thoilleadh ciúbach an 
innill, cibé acu is lú, a chinntear Mótarcháin i gcás 
feithiclí arna gclárú tar éis an 1 Iúil 2008. Tá cánacha 
sa raon
ó €120 in aghaidh na bliana do na feithiclí is glaise go 
€2,350 in aghaidh na bliana do na feithiclí a bhfuil na 
rátálacha astaíochta is airde acu. Déantar rátaí 
mótarchánach a ghrádú de réir mar a théitear in airde 
i dtaca le hastaíochtaí CO2 de. rinneadh na rátaí a 
athbhreithniú den uair dheireanach i mí Eanáir 2016 
tráth a ndearnadh dhá phríomhathrú i,e. laghduithe 
suntasacha i gcás feithiclí earraí troma ag a bhfuil 
meáchan gan ualach idir 4,001 kg agus 12,000 kg 
acu agus ó 12,001 kg.

Ceadúnais Feithiclí 

Is ionann an t-ollioncam don bhliain agus €5,809,117 
agus léiríonn sé sin laghdú €606,576 i gcomparáid le 
€6,415,693 sa bhliain 2018. Bhíothas ag súil leis an 
titim sin in ioncam mar thoradh ar an méadú 
leanúnach ar athnuachan cánach ar líne agus ós rud 
é go ngabhann cáin níos lú le feithiclí níos nua.

Dearbhuithe Easbhóthair 

Mura bhfuil feithicil le húsáid in áit phoiblí, ní mór 
dearbhú reachtúil a chomhlánú sula ndéantar an 
fheithicil, agus í fós faoi cháin, a bhaint den bhóthar. 
Baineann eisceachtaí le clárú céaduaire sa Stát nó 
athrú úinéireachta agus, sna cásanna sin, tá feidhm 
ag amscála 21 lá. Féadfar a dhearbhú gur feithicil 
easbhóthair atá i gceist ar feadh tréimhse nach lú ná 
3 mhí agus nach mó ná 12 mhí. Próiseáladh 610 n-
iarratas SORD sa bhliain 2019.

Plátaí Trádála 

Is plátaí clárúcháin speisialta iad plátaí trádála  agus 
faigheann trádálaithe/deisitheoirí gluaisteáin iad 
chun feithiclí nach bhfuil cláraithe nó curtha faoi cháin 
fós a úsáid ar an mbóthar. Tá muirear bliantúil €353 
infheidhme ina leith sin. Sa bhliain 2019, eisíodh 33 phláta 
den sórt sin agus athsholáthraíodh 1 sraith plátaí.

http://www.motortax.ie/
http://www.motortax.ie/
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Cártaí Leantóra 

Ní mór leantóirí nua agus leantóirí allmhairithe a 
chlárú leis an oifig áitiúil Mhótarchánach. Deiseofar 
cárta leantóra fon leantóir/leathleantóir ar chostas 
€60 agus is ceart é a athnuachan in aghaidh na 
bliana, Eisíodh 39 gceann díobh i gContae Laoise sa 
bhliain 2019 agus eisíodh 8 gcárta athsholáthair.

Nósanna Imeachta maidir le Tástáil Feithiclí 

Is iad na hIonaid Tástála Feithiclí Tráchtála a eisíonn 
Deimhnithe Ródacmhainneacht le haghaidh feithiclí 
tráchtála/earraí. Faigheann custaiméirí ráiteas pas 
sa gharáiste agus faigheann siad CRW de réir na 
stíle nua leis an bpost. Déantar córas NDVE a 
uasdátú go huathoibríoch le mionsonraí CRW.

Nósanna Imeachta maidir le Clárú Feithiclí 

Tá an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Gluaisteán 
(NCTS) ceaptha ag na Coimisinéirí Ioncaim chun 
feidhmeanna cláraithe feithiclí a chomhlíonadh thar 
a gceann. Déan teagmháil leis an oifig fiosruithe ag 
01 4135994 nó déan teagmháil le 01 
4135975/www.nct.ie/vrt le haghaidh áirithintí ar líne. 

Tástáil Feithiclí (NCT agus CVRT) 

Táthar ag leanúint d’fheithiclí príobháideacha a 
thástáil ag na hionaid tástála éagsúla atá lonnaithe 
ar fud na tíre. I gContae Laoise, tá an t-ionad tástála 
suite in Ionad Gnó Lismard, Bóthar Thigh Mochua, 
Port Laoise, Co. Laoise.

Chuir an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 
(RSA) athruithe i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018, 
ar athruithe iad a bhaineann leis an gCóras Tástála 
maidir le Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála, rud 
a théann i bhfeidhm go háirithe ar fheithiclí seanré, 
ar fheithiclí tiontaithe, ar fheithiclí allmhairithe agus 
ar tharracóirí gasta. Féach www.cvrt.ie chun 
tuilleadh faisnéise a fháil.

Táscairí feidhmíochta aran 31 Nollaig 2018 

% d’idirbhearta Mótarchánach ar déileáladh  
leo ag an gcuntar poiblí  35.63%

% d’idirbhearta mótarchánach ar déileáladh  
leo tríd an bpost 3%

% d’idirbhearta Mótarchánach ar déileáladh  
leo ar líne 61.37%

An meánlíon uaireanta oscailte poiblí
in aghaidh na seachtaine 28.5 uair

An líon iarratas ar Cheadúnas Feithicle a fuarthas sa 
phost/an % den líon iomlán iarratas poist ar déileáladh 
leo 

a) Ar an lá céanna 98.71%
b) Ar an dara nó an tríú lá 0.75%
c) Ar an gceathrú nó an 5ú lá  0.00%
d) Tar éis cúig lá 0.54%

An Rannóg Bainistíochta Réadmhaoine 

Comhlíonann an Rannóg Bainistíochta 
Réadmhaoine gnáthfheidhmeanna bainistíochta  
réadmhaoine  na Comhairle agus coimeádann sí 
córas an Chláir Leasa Réadmhaoine ag an am 
céanna. I gcomhar leis na rannóga ábhartha, is tríd 
an rannóg seo a riartar fáil agus diúscairt 
réadmhaoine agus talún mar aon le haon socruithe 
léasúcháin. Rinneadh cuardaigh ar Chlárlann na 
Talún sa bhliain 2019 freisin agus rinneadh 
sócmhainní stairiúla talún agus réadmhaoine 
Chomhairle Chontae Laoise a mhapáil agus a 
thaifeadadh. Déantar Clár na Sócmhainní Dochta a 
uasdátú go leanúnach lena réiteach le Clár na 
Leasanna Maoine

http://www.nct.ie/vrt
http://www.cvrt.ie/
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Bailiú Ioncaim

Iasachtaí Tithíochta 31.12.2018 31.12.2019

a) Suim a bailíodh ag deireadh na bliana mar 
chéatadán den tsuim a bhí dlite 72% 75%

b) Céatadán de riaráiste:
(i) Níos lú ná 1 mhí 1% 25%
(ii) 1-2 mhí 2% 17%
(iii) 2-3 mhí 2% 12%
(iv) níos mó ná 3 mhí 95% 46%

Cíosanna

a) Suim a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán
méideanna dlite 96% 96%

b) Céatadán de riaráiste
(I) Níos lú ná ceithre seachtaine 10% 11%
(ii) 4-6 seachtain 10% 10%
(iii) 6-12 seachtain 15% 13%
(iv) níos mó ná 12 sheachtain 65% 66%

Rátaí Tráchtála

Suim a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den tsuim 
a bhí dlite

76% 80%
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Ráiteas Bliantúil Airgeadais 2019 

Cuntas Ioncaim Ollchaiteachas Ioncam Glanchaiteachas
2019 2019 2019

Caiteachas de Réir Rannáin € € €
Tithíocht & Foirgníocht 13,472,523 14,466,914 (994,391)
Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre 19,393,728 13,932,826 5,460,903
Uisce & Séarachais 4,185,030 4,222,794 (37,764)
Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe 7,072,803 3,645,849 3,426,953
Cosaint an Chomhshaoil 7,639,099 1,701,188 5,934,911
Áineas & Taitneamhacht 4,745,818 1,060,046 3,685,772
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 2,080,972 1,565,135 515,837
Ilghnéitheach 10,669,709 8,083,680 2,586,029
Caiteachas/Ioncam Iomlán 69,259,680 48,681,431

Glanchostas na rannóg a mhaoineofar ó Rátaí agus ón gCáin Mhaoine Áitiúil 20,578,250
Rátaí 13,237,004
Tobhach Pinsin -
Ciste Rialtais Áitiúil - Deontas Cuspóra Ghinearálta 9,052,793
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe 1,711,547
Aistriú ón/(chuig an) gCúlchiste (1,638,205)
Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain 73,343
An Cúlchiste Ginearálta ag an 1 Eanáir 2019 (68,334)
An Cúlchiste Ginearálta ag an 31 Nollaig 2019 5,009

Cuntas Caipitil

Iarmhéid Tosaigh ag an 01.01.2019 6,098,765
Deontais 23,040,938
Ioncam Eile 6,302,185
Aistriú ó/chuig Ioncam 1,171,673
Caiteachas Ioncam (28,964,834)
Iarmhéid Deiridh ag an 31.12.2019 7,648,727
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Fhiontraíocht, 
Forbairt Eacnamaíochta agus Turasóireacht 

Ceann Airgeadais/Ceann 
Forbartha Eacnamaíochta Gerry Murphy

Ceann Fiontraíochta Áitiúla 
(An Oifig Fiontair Áitiúil) Evelyn Reddin 

Cathaoirleach: Conor Bergin, M.C.C. 

Comhaltaí Earnáil 

Aisling Moran Pat Hennessy, 
Talmhaíocht/Feirmeoireacht

Seamus McDonald Pat Culleton, 
Forbairt/Tógáil

Aidan Mullins Bernie Everard 
Gnó/Tráchtáil  
Deirdre O’Connell - Hopkins
Ceardchumainn  
P J Phelan
Pobal/Deonach

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó na Comhairle an Oifig 
Fiontar Áitiúil agus an Fhoireann Forbartha 
Eacnamaíochta chun lárphointe teagmhála a chruthú do 
ghnóthaí atá ann cheana féin agus do ghnóthaí 
ionchasacha. Tá sé mar aidhm ag an Aonad Tacaíochta 
Gnó timpeallacht atá fabhrach do ghnó a chothú ar 
timpeallacht í ina dtugtar tacaíocht d’fhiontair agus ina 
ndéantar Contae Laoise a chur chun cinn, ar bhonn 
náisiúnta agus idirnáisiúnta, mar ionad a roghnóidh 
gnóthaí agus infheisteoirí.

I rith na bliana, d’oibrigh an tAonad Tacaíochta Gnó go 
dlúth le geallsealbhóirí sa chontae chun Laois a chur chun 
cinn mar ait chun gnó a dheanamh ann agus tá lúcháir 
orthu a bheith bainteach le roinnt fógairtí spreagúla i rith 
na bliana.

I mí Feabhra, d’fhógair Pat McDonagh, bunaitheoir 
Supermac agus úinéir Grúpaí Óstán SO, 100 post nua mar 
thoradh ar fhorbairt Óstán  Chill Uisean agus ar an easrais 
nua phláis ag Páirc Fiotraíochta Náisiúnta J17 atá á tógáil 
faoi láthair agus a meastar ina leith go n-osclófar é i 
mBealtaine 2020.

I mí Aibreáin, d’fhógair Greenfield Global Inc, arb é an 
táirgeoir alcóil agus eatánóil breosla, agus atá i measc na 
gcuideachtaí alcóil agus tuaslagóirí is mó i Meiriceá 
Thuaigh, go raibh pleananna aige ceanncheathrú 
mhonaraíochta AE a bhunú i bPort Laoise. Táthar ag súil 
go gcruthófar 78 phost ardcháilíochta mar thoradh ar an 
tionscadal thar na chéad chúig bliana seo chugainn. Tá an 
cheanncheathrú nua 3,800 méadar cearnach á tógáil i 
bPort Laoise faoi láthair

i bPáirc Ghnó agus Teicneolaíochta IDA Ireland agus 
táthar ag súil go gcuirfear tús le hoibríochtaí inti faoin dara 
ráithe sa bhliain 2020. Meastar go gcruthófar 100 post i rith 
na céime tógála agus feistithe den tionscadal.

Laois Taste 

Ba é a bhí in Laois TASTE ná tionscadal cómhaoinithe de 
chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Chomhairle Contae Laoise agus Chomhpháirtíocht 
Laoise, agus iad ag obair le táirgeoirí áitiúla bia agus 
deochanna chun an earnáil áitiúil bia agus deochanna sa 
chontae a spreagadh.

Chuimsigh an tionscadal 4 ghné:  

Branda bia Laoise a fhorbairt, mar atá ‘Laois

You`re WELCOME to TASTE’ lena ndéantar
tairiscint uathúil Laoise a chur chun cinn mar 
cheann scríbe agus lena gcuirtear lógó 
inaitheanta ar fáil chun táirgí áitiúla a idirdhealú 
óna iomaitheoirí. Ina theannta sin, cumasóidh an 
branda don ghrúpa nuabhunaithe darb ainm 
‘Laois Food & Drinks’ brandáil agus margú cuí a 
dhéanamh ón tús i leith a ngníomhaíochta.

Tabhairt isteach Scéim Bhunáitíochta - cothaíonn 
an scéim caidreamh idir táirgeoirí agus óstáin 
áitiúla, caiféanna agus miondíoltóirí bia. Áiríonn sé 
ullmhú eolaire táirgeoirí áitiúla a scaipeadh ar 
bhialanna, ar chaiféanna agus ar mhiondíoltóirí 
bia.

Ainmníodh Deireadh Fómhair 2019 mar mhí 
‘Laois TASTE’ agus eagraíodh roinnt imeachtaí 
éagsúla chun an méid atá le tairiscint ag Contae 
Laoise i dtaca le bia agus deochanna a tháirgtear 
go háitiúil a chur ar taispeáint. D’fhreastail os 
cionn 200 duine ar imeacht ‘Meet the Maker’ in 
Óstán Chill Uisean ar an 17 Deireadh Fómhair 
2019. Chuir Cócaire Medley taispeántas 
cócaireachta ar siúl mar chuid den tráthnóna agus 
thug Darina Allen an phríomhóráid. Thug an t-
imeacht sin
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deis do dhaoine bualadh le déantóirí bia agus 
deochanna a rinneadh go háitiúil. Bhí imeachtaí 
eile ann i rith mhí Dheireadh Fómhair chun seans 
a thabhairt do ghnóthaí bia caidreamh a bhunú le 
dreamanna éagsúla agus chun líonrú a 
dhéanamh.

Ba é a bhí sa ghné dheiridh de chuid an 
tionscadail ná hullmhú dhá fhíseán bolscaireachta. 
Ba é ab aidhm do na físeáin sin ná feabhas a chur 
ar cháil Laoise mar cheann scríbe bia agus, mar 
chuid díobh, rinneadh táirgí de chuid táirgeoirí 
éagsúla agus ón margadh áitiúil feirmeoirí a chur 
ar taispeáint. Tá na físeáin sin á n-úsáid ar 
shíomhanna gréasáin agus ar mheáin shóisialta 
chun Earnáil Bhia & Deochanna Laoise a chur 
chun cinn agus a mhargú tuilleadh.

Comhlachas Tráchtála Laoise 

Bhí príomhgheallsealbhóirí, lena n-áirítear Aonad 
Tacaíochta Gnó na Comhairle, an Oifig Fiontair Áitiúil, 
Chambers Ireland Limited agus gnóthaí áitiúla, ag obair le 
chéile le níos mó ná bliain chun Comhlachas Tráchtála 
Laoise a athbhunú. Rinneadh Comhlachas nuabhunaithe 
Laoise a lainseáil go hoifigiúil ar an 24 Meán Fómhair 2019 
faoi threoir Príomhoifigigh mua, Bernie Everard, agus 
Uachtarán Chomhlachas Laoise, Martin Crowley. Is 
mórghnóthachtáil an méid sin do ghnóthaí i gContae 
Laoise a bhí gan Chomhlachas le roinnt blianta anuas. Tá 
an Comhlachas Tráchtála nua lonnaithe i Lyster Square, 
Port Laoise, in aice le foirgneamh an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí.

Suíomh Gréasáin Connect2Laois 

Tá suíomh gréasáin “Connect2Laois” dírithe ar Laois a 
mhargú mar áit chun gnó a dhéanamh ann. Tá roinnt 
líonraí ann sa suíomh gréasáin - líonra gnóthaí áitiúla agus 
líonra diaspóra, Ina theannta sin, óstálann sé bunachar 
sonraí tailte i gContae Laoise atá ar fáil chun fiontair a 
fhorbairt orthu agus tarraingíonn sé aird ar príomhbhailte 
sa Chontae. Chomh maith leis sin, tá nuacht litir dar teideal 
“Connect2Laois” ag Comhairle Chontae Laoise chun an 
suíomh gréasáin a chomhlánú agus chun cumas 
fiontraíochta an chontae a chur chun cinn tuilleadh.

An Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 

Sa bhliain 2019, rinneadh dhá mhol dhigiteacha nua a 
oscailt go hoifigiúil i gContae Laoise. Osclaíodh Bloom HQ
go hoifigiúil i mBealtaine 2019 agus osclaíodh Beale Cenre
i Móinteach Mílic i mí Iúil 2019.

Ceapadh Bloom HQ ar mhaithe le dhá chuspóir:
- spás comhoibre ardteicneolaíochta a chomhcheangal le 
spás pobail chun cóimheá oibre/saoil níos fearr a chur 
chun cinn. I measc na saoráidí atá ann áirítear spás 
fairsing oifige, seomraí cruinnithe agus limistéir oiliúna a 
chomhlánaítear le hionad sláinte agus aclaíochta ina 
dtairgtear raon ranganna lena n-áirítear ealaíona 
comhraic, oiliúint aclaíochta, ióga, aireachas, bainistiú 
struis, drámaíocht, amharclann cheoil agus nithe nach iad.

Is é atá in Beale Centre ná saoráid chomhoibre úrscothach 
ina bhfuil 44 dheasc, seomraí cruinnithe, limistéar scíthe, 
ceaintín agus bothanna príobhaideachais. Chomh maith 
leis na saoráidí sin, tairgeann an t-ionad páirceáil saor in 
aisce, bialann ar an gcampas, crèche ar an gcampas, 
siúlán cois abhann in aice láimhe agus páirc phobail. Fuair 
an dá mhol maoiniúchán ó Chomhairle Chontae Laoise 
agus ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail tríd an 
Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte.

Tionscnaimh agus Tacaíochtaí don bhliain 2019 

Bliain ghnóthach don Aonad Tacaíochta Gnó ab ea an 
bhliain 2019, ar lena linn a rinne líon mór gnóthaí iarratas 
ar Scéim Deontais na nÉadanas Siopa, ar an Scéim 
Dreasachta Gnó agus an Scéim um Laghdú Rátaí. 
Ceadaíodh 16 ghnó eile i leith Scéim Deontais na 
nÉadanas Siopa trína dtugtar deis do ghnóthaí a 
néadanas a fheabhsú/dheisiú agus ceadaíodh 16 ghnó 
eile le haghaidh na Scéime Dreasachta Gnó trína dtugtar 
faoiseamh deontais i leith rátaí tráchtála i gcás míreanna 
maoine folmha atá cáilithe.

Páirc Fiontraíochta Náisiúnta J17 

Is é atá i bPáirc Fiontraíochta Náisiúnta J7 ná banc talún 
straitéiseach a bhfuil thart ar 192 heicteár inti siar ó sheas 
ó bhaile Phort Laoise.. Fuair Comhairle Chontae Laoise 
thart ar 32 heicteár de na tailte sin sa bhliain 2017 agus, 
sa bhliain 2018, chuir innealtóirí comhairleacha ARUP 
máistirphlean uasdátaithe don Pháirc Fiontraíochta i 
gcrích. Cinnteofar leis an máistirphlean sin go ndéanfar 
forbairt chomhtháite chomhordaithe ar an talamh ag an 
suíomh seo chun a chinntiú go mbeidh sí ina chrios 
eacnamaíoch inmharthana, rud a chuirfidh borradh mór 
faoi gheilleagar Phort Laoise agus a éascóidh fás an 
chontae agus an réigiúin. Tá láithreáin faighte ag dhá 
chuideachta sa suíomh seo - Glanbia Cheese EU Limited 
agus Alpha Drives Ltd - Ta sé beartaithe ag Glanbia 
Cheese EU Limited a bheith ag oibriú/táirgeadh faoi lár na 
bliana 2020.
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Tá tús curtha le próiseas tairisceana  maidir le bonneagar 
bóthair agus seirbhísí a sholáthar agus, faoi láthair, tá 
tógáil ar siúil ina leith sin agus tá céimeanna 1 agus 2 le 
críochnú sa dara ráithe de 2020 agus tá Céim 3 le críochnú 
faoi dheireadh an tríú ráithe de 2020.

Leanfaidh an tAonad Tacaíochta Gnó den suíomh seo a 
mhargú agus a chur chun cinn i measc cuideachtaí 
idirnáisiúnta agus cuideachtaí náisiúnta sa bhliain 2020.

Foireann Bhaile Phort Laoise 

D’oibrigh an tAonad Tacaíochta Gnó go dlúth le Foireann 
Bhaile Phort Laoise chun na cuspóirí atá leagtha amach i 
bPlean Gníomhaíochta Fhoireann Bhaile Phort Laoise. 
Sheol fochoiste margaíochta Fhoireann an Bhaile roinnt 
tionscnamh sa bhliain 2019, lena n-áirítear léarscáil nua 
Bhaile Phort Laoise. Ina theannta sin, chómhaoinigh an 
tAonad roinnt tionscnamh margaíochta de chuid 
Downtown Portlaoise ar fud na bliana chun tacú leis na 
himeachtaí éagsúla a bhí á reáchtáil sa bhaile.

Margadh Feirmeoirí Phort Laoise 

D’oibrigh an tAonad Tacaíochta Gnó go dlúth leis an 
Margadh Feirmeoirí sa bhliain 2019. Bunaíodh Grúpa 
Oibre chun an margadh feirmeoirí i bPort Laoise a fhorbairt 
agus a chur chun cinn. I measc na dtionscnamh a bhí ann 
áiríodh ceannach pailliún brandáilte agus ábhar 
margaíochta eile a bhí ceaptha chun feabhas a chur ar 
chuma an mhargaidh agus athlonnú an mhargaidh chuig 
Peppers Lane a meastar ina leith go bhfuil sé níos áisiúla 
do thrádálaithe agus do chustaiméirí araon agus gurb 
ionad é a mbíonn níos mó daoine ag triall air.

An Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) 

Gníomhaíonn an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) mar “Ionad 
Céadfhreastail” d’aon duine atá ar lorg faisnéise faoi ghnó 
a thosú nó a fhás i Laois nó atá ar lorg tacaíochta chun 
déanamh amhlaidh. Is é atá inár ról mar ‘LEO Laois’ ná 
spreagadh a thabhairt i ndáil le fiontraíocht áitiúil agus 
micreaghnóthaí agus gnóthaí beaga a chur i gcroílár 
gníomhaíochtaí cruthaithe post. Tacaíonn LEO Laois le 
gnóthaí nuabhunaithe agus oibríonn sé chun méadú a 
dhéanamh ar na deiseanna fostaíochta a bhaineann le 
micreaghnóthaí agus gnóthaí beaga nua agus le 
micreaghnóthaí agus gnóthaí beaga atá ann cheana trí 
fhaisnéis,

comhairle, oiliúint, meantóireacht, seimineáir agus 
tacaíocht airgeadais áirithe a chur ar fáil. Tá ról ag LEO i 
ndáil le tacú le forbairt fiontraíochta agus, chomh maith leis 
sin, tacú le geallsealbhóirí eile sa chontae cur chuige níos 
comhordaithe  a chinntiú i leith tacaíochta d’fhiontair.

Bliain an-táirgiúil do LEO Laois ab ea an bhliain 2019. Ar 
chostas iomlán €358,091, rinneadh cúnamh deontais 
forbartha, dearbháin  trádála  ar  líne agus deontais 
chúnaimh theicniúil do mhicrea-onnmhairiú a cheadú le 
haghaidh 53 ghnó. Tháinig méadú ar an líon daoine a 
ghlac páirt i gcúrsaí oiliúna agus ar an éileamh ar 
mheantóireacht sa  bhliain 2019. Dearadh gach ceann de 
na tacaíochtaí sin chun freastal go sonrach ar na 
riachtanais atá ag gnóthaí beaga, ag micreaghnóthaí agus 
ag gnóthaí nuabhunaithe i Laois agus cuireadh iad chun 
cinn ina measc.

Tacú lenár gcliaint 

Is féidir leis an Oifig Fiontair Áitiúil cineálacha éagsúla 
cúnaimh deontais a thabhairt do ghnóthaí cáilithe i Laois 
chun cabhrú leo íoc as costais tionscnaimh agus as na 
costais a bhaineann le pleananna um leathnú, le dul 
isteach i margaí nua agus le fás fostaíochta. Sa bhliain 
2019, ceadaíodh cúnamh deontais €280,214 do 15 
chuideachta i Laois a bhfuil acmhainneacht acu 72 phost 
lánaimseartha bhreise a chruthú.

Tá oiliúint gnó ar cheann de na tacaíochtaí is tábhachtaí a 
thairgtear d’fhiontair áitiúla agus cuirtear an oiliúint in 
oiriúint do riachtanais shonracha gnó. Sa bhliain 2019, 
soláthraíodh 54 chlár oiliúna agus ghlac 539 nduine páirt 
iontu.

Bainistíodh 298 seisiún meantóireachta idir meantóirí a 
bhfuil taithí acu agus cliantchuideachtaí i réimsí sonracha 
amhail airgeadas, na meáin shóisialta, margaíocht, sláinte 
agus sábháilteacht, pleanáil straitéiseach, etc.

Tá líonrú neamhfhoirmiúil le húinéirí eile gnó ar cheann de 
na tacaíochtaí is tábhachtaí ar féidir le fiontraithe leas  a  
bhaint  astu. Chun an méid sin a aithint, reáchtáil LEO 
imeacht líonraithe gnó sa bhliain 2019 agus tháinig níos 
mó ná 100 úinéir gnó le chéile ag an imeacht, ar lena linn 
a chomhroinn siad smaointe agus a d’éist siad le roinnt 
cainteoirí spéisiúla.

Fiontraíocht a Chur Chun Cinn 

I rith na bliana, chomhordaigh LEO sraith clár agus 
imeachtaí inar cuireadh fiontraíocht chun cinn ar fud na n-
earnálacha uile agus áiríodh an méid seo a leanas ina 
measc:

• An tSeachtain Fiontraíochta Áitiúla

Mar chuid den tionscnamh sin, bhí sraith 
gníomhaíochtaí ann a bhí ceaptha chun tacú le 
fiontraithe uaillmhianacha agus le húinéirí gnóthaí 
beaga. Mar chuid dár dtiomantas leanúnach i leith 
fiontraíochta sa chontae, reáchtáladh sraith 
seimineár/clinicí meantóireachta duine-le-duine 
saor in aisce i rith na Seachtaine
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Fiontraíochta sa tréimhse ó 3 gp 8 Márta agus 
ghlac os cionn 100 fiontraí páirt sna himeachtaí 
éagsúla. 

• Sráidbhaile Fiontraíochta Áitiúla

Fuair 31 ghnó beag tacaíocht óna nOifig Fiontair 
Áitiúil chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a chur ar 
taispeáint laistigh den Sráidbhaile Fiontraíochta 
Áitiúla i mBaile an Treathain, Fionnmhach, Co. 
Cheatharlach. D’fhreastail beagnach 300,000 
cuairteoir ar an imeacht 3 lá sin, a bhí ar siúl i mí 
Mheán Fómhair 2019. Cuireadh sainseirbhísí 
oiliúna agus grianghrafadóireachta ar fáil do chliaint 
LEO freisin chun iad a chumasú an chuid is fearr a 
bhaint as na deiseanna díola agus margaíochta a 
bhí ar fáil ag an gcomórtas treabhdóireachta. 
D’fheidhmigh Sile Headon as Machado Mens 
Grooming Products, a mhonaraíonn raon táirgí 
nádúrtha lena n-áirítear lóiseanna agus balsaim 
bearrtha, mar ionadaí thar ceann Laoise.

• Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan

Is é atá i Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan ná 
dáta bliantúil ar a n-aithnítear an ról tábhachtach atá 
ag mná i saol an ghnó. D’fhreastail os cionn 120 
fiontraí baineann as Laois, as Uíbh Fhailí, as an 
Longfort agus as an Iarmhí ar Lá Náisiúnta 
Fiontraíochta na mBan Déardaoin, an 17 Deireadh 
Fómhair in Gloster House, Biorra, Co. Uíbh Fhailí. 
Ar bhonn náisiúnta, d’fhreastail os cionn 1,700 
rannpháirtí baineann ar imeachtaí ar fud na tíre.

• Na Gradaim Náisiúnta Fiontraíochta

Is é is aidhm do Chomórtas na nGradam Náisiúnta 
Fiontraíochta ná aitheantas agus luaíocht a 
thabhairt don tiomantas, don díograis agus don 
mheon fiontraíochta atá ann i measc gnóthaí 
beaga ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal náisiúnta.
Ba é Hanlon Woodcraft Ltd ionadaí Laoise i 
mbabhta ceannais Ghradaim 2019. Is é atá in 
Hanlon Woodcraft ná gnó monaraithe troscáin atá 
lonnaithe i mBaile Cholla, Co. Laoise. Roghnaíodh 
Hanlon Woodcraft mar thoradh ar a straitéis maidir 
le fás inbhuanaithe ar dá barr atá fás tagtha ar an 
ngnó ar bhonn leanúnach ón tráth ar bunaíodh é.

Meet The Buyer On The Street 

D’eagraigh líonra na hOifige Fiontair Áitiúil imeacht dar 
teideal ‘Meet the Buyer on the Street’ in Institiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh Déardaoin, an 23 Bealtaine, le 
linn Ghradaim Cháilíochta Bhia agus Dheochanna na 
hÉireann. Bhí 90 príomhcheannaitheoir de chuid 
sármhargaí, óstán agus easraisí seirbhíse bia in Éirinn 
agus sa Bhreatain i láthair le linn an imeachta agus bhí 
deis acu bualadh leis na táirgeoirí rannpháirteacha.
Ba iad ionadaithe Laoise Ballykilcavan Brewing Company
(An Sráidbhaile), Le Skinny Chef (Port Laoise) agus The 
Jungle Food Company (Móinteach Mílic).

Ullmhú don Todhchaí 

Gné thábhachtach dár gcuid oibre is ea cultúr 
fiontraíochta a chothú i gContae Laoise agus daoine a 
spreagadh féachaint ar an bhfiontraíocht mar rogha 
gairme inmharthana. Cuireann an Oifig Fiontair Áitiúil 
fiontraíocht na hóige chun cinn go láidir trí chláir éagsúla 
a bhfuil mar aidhm acu  an chéad ghlúin eile úinéirí agus 
ceannairí gnó a chothú agus a threorú.

• Gradaim Fiontraíochta Mac Léinn

Ghlac breis agus 300 mac léinn ó 7 scoil dara 
leibhéal i Laois páirt sa Chlár Fiontraíochta Mac 
Léinn sa bhliain 2018/2019. Sa chlár sin, spreagtar 
do mhic léinn taighde a dhéanamh agus a 
ngnóthas féin a bhunú agus a reáchtáil le cuidiú ó 
chomhordaitheoir fiontraíochta mic léinn.

Bhí an babhta ceannais de Ghradaim Fiontraíochta 
Mac Léinn ar siúl ar an 3 Bealtaine i bPáirc an 
Chrócaigh. Bhí ionadaí an-mhaith ag Laois, s é sin, 
“Hurlz Stands” as Scoil Mhuire na mBráithre 
Críostaí sa chatagóir shinsearach a raibh gléas 
nuálach deartha acu chun camáin agus clogaid a 
chrochadh air agus é feistithe den bhalla. Ba é 
ionadaí Laoise sa chatagóir idirmheánach “Rudaí 
Beaga” as Coláiste Dhún Másc. Fuair “Hurlz 
Stands” an dara háit sa chatagóir shinsearach - an 
chéad uair a fuair Laois gradaim sa chomórtas seo.
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• Fiontraí Óg is Fearr na hÉireann

Tá Fiontraí Óg is Fearr na hÉireann (IBYE) dírithe 
ar dhaoine san aoisghrúpa 18 go 35 agus is 
comórtas infheistíochta €2 mhilliún é a reáchtálann 
líonra na nOifigí Fiontair Áitiúil. Is tionscnamh de 
chuid na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta é 
agus faigheann sé tacaíocht ó Fhiontraíocht 
Éireann.

Ghlac 64 fhiontraí óga páirt sa chomórtas sa bhliain 
2019 agus bhí trí chuideachta ann mar ionadaithe 
Laoise le linn an Bhabhta Ceannais Réigiúnach a 
seoladh san Iarmhí - An Dr, Diane Cooper, True 
Fitness (An Smaoineamh is Fearr); Aisling Kirwan, 
Integrileads (An Gnó Nuabhunaithe Is Fearr); agus 
Amie Colgan, Nuvo Personnel (An Gnó 
Seanbhunaithe Is Fearr)

Lean an Dr. Diane Cooper chun feidhmiú mar 
ionadaí Laoise ag an mBabhta Ceannais Náisiúnta i 
gCeannoifigí Google ar an 15 Meán Fómhair. Is 
bunaitheoir agus Stiúrthóir True Fitness í an Dr. 
Cooper agus tá forbairt déanta aice ar smaoineamh 
nua gnó ar a dtugtar ‘Know your Insulin’ ar feiste 
tástála pointe cúraim é a cheadóidh tomhas iomlán 
a dhéanamh ar fhriotaíocht in aghaidh insline.

Obair i gcomhar le Geallsealbhóirí 

Tá comhar ina ghné lárnach de rath fiontair a bhaint 
amach agus d’oibrigh an Oifig Fiontair Áitiúil go dlúth 
lena lán geallsealbhóirí sa bhliain 2019, lenar áiríodh 
iad seo a leanas:

• Micrea-Airgeadas Éireann

Sa bhliain 2019, chabhraigh LEO le 9 gcuideachta 
maidir lena n-iarratais ar iasacht Micrea-Airgeadais. 
Bunaíodh Micrea-Airgeadas Éireann chun an Ciste 
Iasachta do Mhicrifhiontair de chuid an Rialtais a 
riaradh. Soláthraíonn sé iasachtaí ar fiú suas go 
€25,000 iad do ghnóthaí atá inmharthana ón taobh 
tráchtála de, a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe 
acu agus a bhfuil a láimhdeachas bliantúil níos lú ná 
€2 mhilliún.

• Dearbháin Trádála ar Líne

Ó tharla go bhfuil sé ceaptha chun cabhrú le gnóthaí 
beaga tuileadh trádála a dhéanamh ar líne faoin 
Straitéis Dhigiteach Náisiúnta,

tairgeann Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne 
oiliúint agus comhairle  do chuideachtaí, mar aon le 
cúnamh airgeadais suas go €2,500. Is í an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil a mhaoiníonn an scéim agus is iad na 
hOifigí Fiontair Áitiúil a riarann í ar bhonn náisiúnta. 
Fuair Oifig Fiontair Áitiúil Laoise 29 gceadú faoi 
Scéim na nDearbhán Trádála ar Líne sa bhliain 
2019, agus iad ag tacú le cruthú 45 phost nua.

Tacaíocht i leith Brexit 

Saincheist thábhachtach don Oifig Fiontair Áitiúil as seo 
amach a bheidh i gcúnamh a thabhairt do ghnóthaí beaga 
a rachaidh Brexit i bhfeidhm orthu. Agus  í  ag obair i 
gcomhpháirt le Fiontraíocht Éireann, le hÚdaráis Áitiúla 
agus le gníomhaireachtaí eile stáit, cuireann an Oifig 
Fiontair Áitiúil raon tacaíochtaí ar fáil chun cabhrú le 
micrifhiontair agus gnóthaí beaga ullmhú do na dúshláin a 
eascróidh as Brexit.

Sa bhliain 2019, díríodh na tacaíochtaí agus na cláir sin ar 
nuálaíocht, éagsúlú margaí onnmhairíochta, iomaíochas 
agus comhroinnt faisnéise mar a leanas:

• Deontais Chúnaimh Theicniúil do Mhicrea-
Onnmhaireoirí

Tríd an scéim Deontais Chúnaimh Theicniúil do 
Mhicrea-Onnmhaireoirí (TAME), tugtar dreasacht 
do chliaint de chuid LEO chun deiseanna 
margaidh nua a iniúchadh agus a fhorbairt. Is fiú 
€2,500 ar a mhéad iad na deontais agus bronntar 
iad chun cuideachtaí a pháirtmhaoiniú chun 
margaí onnmhairíochta a iniúchadh agus taighde 
a dhéanamh orthu agus chun cur leis an líon cliant 
de chuid LEO a bhíonn ag forbairt deiseanna 
onnmhairiúcháin nua. Sa bhliain 2019, ceadaíodh 
9 gcinn de chuideachta de chuid Laoise chun 
cúnamh iomlán €15,804 a fháil faoi TAME.

• Prepare Your Business for Custom

Ar an 21 Márta, d’óstáil LEO seimineár lae maidir 
le “Preparing Your Business for Customs”.
Bhí an t-imeacht dírithe ar ghnóthaí áitiúla a bhfuil 
trádáil dhíreach á déanamh acu leis an mBreatain 
nó a úsáideann an Bhreatain mar ‘droichead’ le 
gur féidir leo trádáil a dhéanamh le tíortha eile. Le 
linn an imeachta, rinneadh scrúdú ar na ceanglais 
ionchasacha nua dlí agus custaim a d’fhéadfadh a 
bheith ann i gcás na trádála leis an mBreatain tar 
éis Brexit agus tugadh comhairle do na 
rannpháirtithe go léir maidir leis na bearta 
praiticiúla a d’fhéadfaidís a dhéanamh lena 
chinntiú go mbeadh a ngnó réidh le haghaidh aon 
ní a d’fhéadfadh tarlú.

• Seimineár Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim 
maidir le Brexit

Thacaigh LEO leis na Coimisineirí Ioncaim
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i ndáil le seimineár Brexit a sheoladh i bPort 
Laoise. Ba é cuspóir an tseimineáir sin comhairle 
a thabhairt do ghnóthaí maidir leis na tionchair a 
d’fhéadfadh a bheith ag Brexit agus a thaispeáint 
dóibh conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
d’fhéadfadh a bheith ann.

• Clinic Comhairleach maidir le Brexit

Bhain 6 chuideachta atá lonnaithe i Laois leas as 
meantóireacht duine le duine, agus iad ar lorg 
comhairle maidir leis an mbealach is fearr chun 
ullmhú do Brexit.

• ‘Lean for Micro’

Cabhraíonn an Clár ‘Lean for Micro’ le cliaint LEO 
prionsabail ‘bharainneacha’ ghnó a ghlacadh 
laistigh dá ngnóthaí chun feidhmíocht a fheabhsú 
agus iomaíochas a mhéadú. Thacaigh an Oifig 
Fiontair Áitiúil le 6 chuideachta de chuid Laoise 
tríd an gclár sin sa bhliain 2019.

• Clár Onnmhairithe chun na hÍsiltíre

Thaisteal 2 chuideachta de chuid Laoise chun na 
hÍsiltíre mar chuid dár dtionscnamh dar teideal 
“Export to the Netherlands” ar comhthionscnamh é 
i gcomhar le LEO-anna an Longfoirt, na hIarmhí & 
Uíbh Fhailí agus bhí sé mar aidhm aige deis a 
thabhairt do chuideachtaí rannpháirteacha margaí 
onnmhairíochta nua a iniúchadh.
Tá sé beartaithe ag gach ceann de na cuideachtaí 
dul ar ais chun na hÍsiltíre go luath sa bhliain 2020 
chun cur leis na ceangail a rinneadh le linn
an turais.

• Maoiniúcháin Comhairleora Gnó

Fuair LEO maoiniúchán breise chun 
Comhairleoirí Gnó a fhostú chun bheith ag obair 
le cliaint phunainne LEO atá ag fás, nach bhfuil 
ag éirí leo barr a n-acmhainneachta a bhaint 
amach nó atá ag cailliúint sciar margaidh agus, 
chomh maith leis sin, le micrifhiontair eile atá 
sainaitheanta mar fhiontair atá i mbaol mar 
thoradh ar Brexit. Tá 23 chuideachta de chuid 
Laoise rannpháirteach sa chlár seo faoi láthair.

Áiríodh na nithe seo i measc na n-éachtaí eile sa bhliain 
2019: 

• Ghlac 10 chuideachta de chuid LEO páirt i gcláir 
Forbartha Bainistíochta agus Forbartha a 
reáchtáladh i gcomhar le hOifig Fiontair Áitiúil 
Uíbh Fhailí chun cuideachtaí Laoise a chobhsú, 
a ullmhú le haghaidh fáis agus a dhéanamh níos 
iomaíche.

• D’éirigh le LEO Laoise €143,000 a fháil faoi 
Chiste Iomaíochais LEO chun dianchláir a 
sholáthar do tháirgeoirí seanbhunaithe bia agus 
deochanna

i Laois, in Uíbh Fhailí agus sa Longfort.

• Bhí baint lárnach ag LEO leis an obair a rinneadh 
chun Comhlachas Tráchtála a athbhunú i 
gContae Laoise. Sa bhliain 2019, fostaíodh 
Príomhoifigeach don Chomhlachas i gcomhair 
athsheoladh an chomhlachais i mí Mheán 
Fómhair.

• Reáchtáil LEO seimineár digiteach uathúil gnó ar 
an 26 Samhain ar lena linn a pléadh 
ríomhthráchtáil, tírdhreach na meán sóisialta agus 
uirlisí forbartha suíomhanna gréasáin. Seoladh an 
seisiún faoi stiúradh Seanie Walshm Dtiúrthóir 
Cruthaitheachta Business Rockstars atá lonnaithe 
in Los Angeles. Tá aitheantas ag Seanie mar 
dhuine de shaineolaithe mór le rá i leith Click 
Funnels agus is fiontraí rathúil ríomhthráchtála 
agus meán sóisialta é,

• Ba í an bhliain an cúigiú bliain ó thráth bunaithe an 
Oifig Fiontair Áitiúil. Le 5 bliana anuas, tá LEO tar 
éis teacht chun bheith i measc na dtacaíochtaí is 
tábhachtaí do ghnóthaí dúchasacha i gContae 
Laoise. Mar thoradh ar ár dtacaíochtaí airgeadais 
agus meantóireachta, gan trácht ar thacaíochtaí 
eile, tá acmhainní curtha ar fáil d’fhiontraithe áitiúla 
chun poist áitiúla a chruthú agus chun
rannchuidiú le fás gheilleagar Chontae Laoise.

Táscairí Feidhmíochta 2018 

Forbairt Eacnamaíochta 

An líon post a cruthaíodh i rith na 
tréimhse  le cabhair ó LEO
01/01/2018 go 31/12/2018 67

An líon dearbhán trádála ar line a 
cheadaigh LEO sa bhliain 2018 23

An líon de na dearbhán trádála ar líne 
sin a tarraingíodh anuas sa bhliain
2018 11

An líon rannpháirtithe a fuair 
meantóireacht idir an 01/01/2018  
agus an 31/12/2018 211
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TURASÓIREACHT 

Sa bhliain 2019, lean an Chomhairle de chontae Laoise a 
chur chun cinn trí thacú le raon féilte agus imeachtaí agus 
trí oibriú le gníomhaireachtaí stáit agus thug sí tacaíocht 
do Bhord Thurasóireacht Laois i dtaca lena 
ngníomhaíochtaí.

An Scéim Deontais Turasóireachta 

Leithdháileadh €77,000 san iomlán ar fhéilte/imeachtaí 
agus ar pharáidí trí Scéim Deontas Turasóireachta na 
Comhairle sa bhliain 2019, lena n-áirítear an meid seo a 
leanas; Féile an tSeandaingin, Féile Uile-Éireann na 
mBabhdán i nDarú, The Gordon Bennett Classic Car Run, 
Ramble in Eireann High Nelly Heritage Cycle agus Féile 
na Baoise. na theannta sin, thacaigh an Chomhairle le 
raon féilte eile de chineál níos lú agus le Paráidí Lá Fhéile 
Pádraig ar fud an chontae.

Féile Garraithe Laoise - “Buds & Blossoms” 

Den cheathrú bliain i ndiaidh a chéile, cuireadh Féile 
Garraithe Laoise ar siúl Dé Sathairn an 8 Meitheamh agus 
Dé Domhnaigh an 9 Meitheamh i dTailte Pobail na Spince 
agus labhair Bob Brown, Paul Smyth agus Dermot O’Neill, 
saineolaithe garraíodóireachta, le linn na Féile. Bhí raon 
leathan cineálacha planda, bia agus ceardaíochta ar 
taispeáint freisin. Bhí plandlanna speisialtóra ó áiteanna ar 
fud na hÉireann i láthair ag an imeacht freisin, rud a bhíonn 
ag fás gach bliain. Mar chuid den deireadh seachtaine 
siamsaíochta, osclaíodh na garraithe is fearr de chuid 
Laoise agus reáchtáladh turais threoraithe agus 
ceardlanna.

Féile an tSeandaingin 

Reáchtáladh Féile Bhliantúil an tSeandaingin sa tréimhse 
ón Aoine, an 20 Meitheamh, go dtí an Domhnach, an 30 
Meitheamh. Tugann an Fhéile stair agus oidhreacht Phort 
Laoise le chéile agus bíonn ceol, bia agus siamsaíocht 
teaghlaigh ann i rith deireadh seachtaine dodhearmadta. 
Rud nua a reáchtáladh sa bhliain 2019 ab ea sainardán 
ceoil bheo, ar aon dul le hardán Electric Ireland le linn an 
Electric Picnic. Is ionann Ionad Ceoil Laoise, atá lonnaithe 
laistigh de Chosantóir an tSeandaingin, agus cúlra iontach 
don tsiamsaíocht a chuirtear ar fáil le linn na sár-fhéile 
oidhreachta seo.

Féile na mBabhdán, 28 Iúil - 5 Lúnasa 

Cuireadh Féile Bhliantúil na mBabhdán, an 10ú ceann dá 
leithéid, ar siúl i nDarú ón Domhnach an 28 Iúil  go  dtí  an 
Luan an 5 Lúnasa. D’fhreastail slua mór ar an imeacht i 
mbliana an athuair agus bhí neart gníomhaíochtaí ann do 
theaghlaigh, lenar áiríodh ealaíona agus ceardaíocht, 
ceardlanna, ceol agus an bailiúchán babhdán.

The Gordon Bennett Classic Car Run 

Ghlac breis agus 100 Carr Seanré agus a n-úinéirí páirt 
san imeacht seo, atá ar cheann de na príomh- 
bhuaicphointí i measc na bhFéilte a bhíonn ann i rith na 
bliana i gContae Laoise. Bhain gach duine taitneamh as 
na turais a bhí ar siúl thar thrí lá ar fud an chontae agus 
chuig contaetha comharsanacha. Tháinig cuairteoirí ó 
áiteanna éagsúla sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart 
Éireann freisin.

An Fhéile Baoise, an Chúlchoill 

Den dara bliain i ndiaidh a chéile, reáchtáladh an fhéile 
nua-eagraithe seo i sráidbhaile pictiúrtha na Cúlchoille Dé 
hAoine an 19 Iúil agus Dé Sathairn an 20 Iúil. Bhí cuid 
mhór ceoil éagsúil ann thar an dá lá, mar aon le draíodóir, 
seó spraoi madraí, An Bhácáil Mhór Bhaoise, spraoi do 
theaghlaigh, taispeantas cócaireachta in éineacht leis an 
gcócaire teilifíse Michelin-oilte, Kwangai Chan, agus ‘Féile 
Mairteola Éireann’.

Turasóireacht Laoise 

Lean an Chomhairle de thacaíocht a thabhairt do Bhord 
Thurasóireacht Laoise sa bhliain 2019 tar éis sheoladh an 
Phlean Forbartha Turasóireachta do Chontae Laoise sa 
bhliain 2018. Leanfaidh an Chomhairle de thacaíocht a 
thabhairt do Bhord Turasóireachta Laoise agus don trádáil 
le linn Contae Laoise a fhorbairt mar cheann scríbe 
turasóireachta de chuid Oirthear Ársa na hÉireann.

I gcomhpháirtíocht le Bord Ionad Ealaíon Dhún Másc, 
rinne an Chomhairle suíomh na hOifige Faisnéise 
Turasóireachta a athlonnú le déanaí chuig Ionad Ealaíon 
Dhún Másc rud a fhágfaidh gur fearr a bheidh siad in ann 
faisnéis a thabhairt do thurasóirí faoin gcontae agus faoin 
méid atá le tairiscint aige.

Slieve Bloom Mountain Bike 

I mí na Nollag 2019, chríochnaigh Coillte an chéad chéim 
den obair thógála i ndáil le Rian Rothaíochta Shliabh 
Bladhma (4km). Soláthróidh sé sin tairbhí áineasa, sláinte 
agus turasóireachta do Chontaetha Laoise agus Uíbh 
Fhailí. Is tionscadal comhoibritheach é sin idir Coillte agus 
Údaráis Áitiúla Laoise agus Uíbh Fhailí.

Dún Másc 

Shaothraigh Comhairle Chontae Laoise roghanna 
ionchasacha i leith carrchlós agus comharthaíocht chuí 
léirmhíniúcháin a chur ar fáil ag Dún Másc. Go luath sa 
bhliain 2019, rinneadh measúnacht Tionchair Fhísiúil ar an 
limistéar thart ar Dhún Másc chun cabhair a thabhairt 
maidir leis an láithreán is fearr a roghnú le haghaidh 
páirceáil gluaisteán. Mar thoradh ar mholadh ó Sheirbhís 
na Séadchomharthaí Náisiúnta, rinneadh Suirbhéireacht 
Gheoifisiceach in dhá shuíomh in aice le Dún Másc chun 
an méid taisí seandálaíochta fodhromchla i ngach ceann 
ar leith de na láithreáin sin a shainaithint. Leanfaidh
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an Chomhairle de bheith ag obair ar an tionscadal seo ar 
fud na bliana 2020.

Ciste na mBailte ‘Ceann Scríbe Turasóireachta’ 

I Meán Fómhair 2019, rinne Comhairle Chontae Laoise 
iarratas chuig Fáilte Éireann ar chúnamh (€500,000) faoi 
Scéim na mBailte ‘Ceann Scríbe Turasóireachta’. Mar 
fhreagra ar an iarratas, chuir Fáilte Éireann in iúl don 
Chomhairle gur gá scagadh breise agus forbairt bhreise a 
dhéanamh ar an iarratas sin le go gcáileoidh sé le 
haghaidh maoiniúcháin i mBabhta 2 in Earrach na bliana 
2020. Déanfar iarratas athbhreithnithe a atíolacadh go 
luath sa bhliain 2020.
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My Pay, Ionad Seirbhísí Comhroinnte Rialtais 
Áitiúil/Párolla & Aoisliúntas 

Stiúrthóir Seirbhísí: John Forde 

Faoi láthair, tá an tionscadal á sheoladh de réir an 
sceidil agus an bhuiséid ina leith. Tá 86 fhostaí 
lonnaithe san Ionad Seirbhísí Comhroinnte faoi 
láthair. Cuireadh Babhtaí 1, 2, 3, 4 agus 5 i gcrích de 
réir an sceidil ina leith agus tá Comhairlí Contae 
Laoise, Uíbh Fhailí, an Longfoirt, Ros Comáin, na 
hIarmhí, Liatroma, na Gaillimhe, Cheatharlach, 
Mhuineacháin, an Chabháin, Chill Dara, na Mí, Chill 
Chainnigh, Lú, Bhaile Átha Cliath Theas, Thiobraid 
Árann, Chiarraí, Chill Mhantáin, Shligigh, Mhaigh Eo, 
an Chláir, Fhine Gall, Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 
agus Dhún na nGall, mar aon le Comhairlí Contae 
agus Cathrach Luimnigh agus Phort Láirge agus 
Comhairlí Contae agus Cathrach Chorcaigh agus na 
Gaillimhe agus LGMA beo anois..

Is iad seo a leanas na staitisticí a a bhaineann leis an 
tionscadal suas go deireadh mhí na Nollag:

Luach na nÍocaíochtaí €3,929m
An Líon Íocaíochtaí 3,928,897
An Líon Grúpaí Pá a Íocadh 8,799
An Líon Eisiúintí Párolla 4,891

Tá an an-dul chun cinn déanta ar an obair a 
bhaineann le Comhairlí Contae Chorcaí agus Loch 
Garman a thabhairt isteach sa chóras mar chuid de 
Bhabhta 6. Tá obair ar bun le Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath d’fhonn iad a thabhairt isteach sa 
chóras sa bhliain 2021.

Tá tús curtha leis an ngné Aoisliúntais den 
tionscadal.

• Faoi láthair, tá 20 údarás áitiúil beo i dtaca 
le seirbhísí pinsin agus tá plean ann chun 
na húdaráis eile a thabhairt isteach faoin 
mbliain 2021.

• Tá an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair 
á riaradh trí bhíthin MyPay anois thar ceann 
Earnáil na nÚdarás Áitiúil.

D’éirigh le MyPay caighdeán ISAE 3402 a choimeád 
ar bun. Is caighdeán d’eagraíochtaí seirbhíse é sin 
agus tugtar aitheantas dó ar bhonn idirnáisiúnta.
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An Club Sóisialta 

Bliain an-rathúil eile don Chumann Sóisialta a bhí sa 
bhliain 2019. Tá 325 bhall ann faoi láthair agus tá méadú 
ag teacht ar an líon sin i gcónaí de réir mar a chláraíonn 
baill nua a bhíonn in ann taitneamh a bhaint as an 
iliomad imeachtaí a eagraíonn an coiste ar fud na bliana.

Crannchur Míosúil 

Tarlaíonn crannchur le haghaidh 3 dhuais €50 do bhaill 
an Chlub Shóisialta ar an gcéad Aoine de gach mí. I mí 
na Nollag 2019, tugadh ar ais Comórtas na Leanaí 
Dóighiúla.

Fulacht Fia an tSamhraidh 

Seoladh an Fulacht Fia bliantúil i mí an Mheithimh agus 
d’éirigh go han-mhaith leis - bhí beagnach 100 duine i 
láthair.

Seirbhís Éacúiméineach 

In ionad an Aifrinn Bhliantúil, cuireadh seirbhís 
éacúiméineach ar siúl i Seomra na Comhairle i mí na 
Samhna do chomhaltaí agus baill foirne de Chomhairle 
Chontae Laoise a d’imigh ar shlí na fírinne. Tugadh 
cuireadh do gach iarbhall foirne agus do gach ball foirne 
reatha de chuid na Chomhairle a bheith i láthair agus 
d’fhreastail cuid mhór acu ar an ócáid. Cuireadh sóláistí 
ar fáil sa cheaintín ina diaidh.

Nollaig 

Seoladh cóisir Nollag na foirne in Óstán Midlands Park 
Dé hAoine an 13 Nollaig. Bhain an fhoireann taitneamh 
as béile bhreá a raibh damhsa ann ina dhiaidh sin agus 
d’éirigh go han-mhaith leis an ócáid. Reáchtáladh turas 
go Páirc Oidhreachta na Loilí Móire do leanaí, mar aon le 
cuairt ar Dhaidí na Nollag agus turas ar thraein Dhaidí na 
Nollag, rud a d’fhág go raibh an lá lán de spraoi do leanaí 
ár gComhaltaí.

D’éirigh go han-mhaith le crannchur lá deiridh na Nollag 
agus bhíothas in ann an ciste duaiseanna a mhéadú 
arís i mbliana. Bhí Lá Geansaithe Nollag ann freisin 
agus bronnadh an t-airgead ar fad a bailíodh ar 
Chumann Naomh Uinseann de Pól.

Baill Scortha 

Bronnadh bronntanais ar bhaill foirne ar dhul ar scor 
dóibh.

Imeachtaí Eile 

Tugadh ticéid lascainithe do chomhaltaí le haghaidh 
na n- imeachtaí seo a leanas:

• Bloom

• Pacáistí fóirdheontais le haghaidh Zú Bhaile Átha 
Cliath, An Ghraí Náisiúnta/na nGairdíní 
Seapánacha, an Ionaid Náisiúnta Uisce

Seo a leanas roinnt de na himeachtaí eile a bhí ann:

• Tarraingt don Aintree Grand National

• Tabhartas in Aisce Uibheacha Cásca

• Tabhartas in Aisce Scríobchártaí

• Seacláidí Lá Vailintín ar bronnadh na fáltais ina 
leith ar Muscular Distrophy Ireland
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TEIDEAL, CUSPÓIR AGUS LÍON COMHALTAÍ GACH COISTE AGUS COMHCHOISTE AGUS AN 
LÍON CRUINNITHE A BHÍ AG GACH COISTE, AG GACH COMHCHOISTE AGUS AG AN 

gCOMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA SA TRÉIMHSE Ó EANÁIR GO BEALTAINE 2019

COISTÍ

Ainm an Choiste Comhaltaí Tofa An Líon Cruinnithe

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
An Comhairleoir Paschal McEvoy 
An Comhairleoir Pauline Madigan  
An Comhairleoir John King

5

An Comhchoiste Póilíneachta
An Comhairleoir Padraig Fleming 
An Comhairleoir Paddy Bracken 
An Comhairleoir Seamus McDonald  
An Comhairleoir Paschal McEvoy 
An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir John Moran  
An Comhairleoir John King  
An Comhairleoir Tom Mulhall  
An Comhairleoir David Goodwin  
An Comhairleoir William Aird  
An Comhairleoir James Kelly  
An Comhairleoir Noel Tuohy
An Comhairleoir Caroline Dwane Stanley

1

An Fóram Oidhreachta An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir William Aird

1

An Coiste Logainmneacha An Comhairleoir Pauline Madigan  
An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Tom Mulhall 
An Comhairleoir James Kelly  
An Comhairleoir Mary Sweeney  
An Comhairleoir William Aird

2

An Coiste Iniúchta An Comhairleoir John Moran  
An Comhairleoir Pauline Madigan

2

Scoil Cheoil Laoise An Comhairleoir Mary Sweeney 2

An Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht 
don Lucht Siúil

An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
2

An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Mary Sweeney  
An Comhairleoir Tom Mulhall  
An Comhairleoir John King  
An Comhairleoir Pauline Madigan 
An Comhairleoir Paddy Bracken

Coiste Faireacháin Choillte Laoise An Comhairleoir Paddy Bracken  
An Comhairleoir Seamus McDonald  
An Comhairleoir William Aird

Ceann ar bith

An Coiste Faireacháin Uisce Tuaithe An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir Tom Mulhall

1
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TEIDEAL, CUSPÓIR AGUS LÍON COMHALTAÍ GACH COISTE AGUS COMHCHOISTE AGUS AN 
LÍON CRUINNITHE A BHÍ AG GACH COISTE, AG GACH COMHCHOISTE AGUS AG AN 
gCOMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA SA TRÉIMHSE Ó MHEITHEAMH GO NOLLAIG 2019

COISTÍ

Ainm an Choiste Comhaltaí Tofa An Líon Cruinnithe

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil An Comhairleoir Paschal McEvoy 
An Comhairleoir Conor Bergin  
An Comhairleoir John King

4

An Comhchoiste Póilíneachta An Comhairleoir Padraig Fleming 
An Comhairleoir Paddy Bracken  
An Comhairleoir Seamus McDonald 
An Comhairleoir Paschal McEvoy 
An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Aidan Mullins  
An Comhairleoir Ben Brennan  
An Comhairleoir John King  
An Comhairleoir Tom Mulhall  
An Comhairleoir Thomasina Connell 
An Comhairleoir Aisling Moran  
An Comhairleoir Conor Bergin
An Comhairleoir Caroline Dwane Stanley

2

An Fóram Oidhreachta An Comhairleoir Padraig Fleming 
An Comhairleoir William Aird

2

An Coiste Logainmneacha An Comhairleoir Paddy Bracken  
An Comhairleoir Noel Tuohy  
An Comhairleoir John King  
An Comhairleoir Tom Mulhall  
An Comhairleoir Mary Sweeney  
An Comhairleoir Aisling Moran

3

An Coiste Iniúchta An Comhairleoir Aisling Moran  
An Comhairleoir Padraig Fleming

2

An Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht 
don Lucht Siúil

An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
2

An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Mary Sweeney  
An Comhairleoir Tom Mulhall  
An Comhairleoir John King  
An Comhairleoir James Kelly 
An Comhairleoirr Paddy Bracken

Coiste Faireacháin Choillte Laoise An Comhairleoirr Paddy Bracken  
An Comhairleoir Thomasina Connell 
An Comhairleoir Aisling Moran

1

An Coiste Faireacháin Uisce Tuaithe An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir Conor Bergin  
An Comhairleoir Tom Mulhall

1
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AGUISÍN I

COMHLACHTAÍ SEACHTRACHA - EANÁIR - BEALTAINE 2019

Ainm an Choiste Comhaltaí Tofa

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann An Comhairleoir John Joe Fennelly
An Comhairleoir Paschal McEvoy  

An Comhairleoir David Goodwin

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí An Comhairleoir Catherine Fitzgerald 
An Comhairleoir Padraig Fleming 
An Comhairleoir Paschal McEvoy
An Comhairleoir Mary Sweeney  

An Comhairleoir John King
An Comhairleoir Caroline Dwane Stanley

Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomhar Árachais 
Comhairlí Éireann Teoranta An Comhairleoir John Joe Fennelly

Laois Arts Theatre Company Ltd An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Pauline Madigan  
An Comhairleoir Mary Sweeney

Bord Iontaobhas Oidhreachta Mhainistir Laoise An Comhairleoir John Joe Fennelly  

Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir Seamus McDonald  

Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Paddy Bracken

Laois Partnership Company Ltd An Comhairleoir Catherine Fitzgerald  
An Comhairleoir William Aird

Ionad Fóillíochta Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir Tom Mulhall

Ionad Fóillíochta Phort Laoise An Comhairleoir Pauline Madigan  
An Comhairleoir William Aird  
An Comhairleoir Noel Tuohy

Ionad Fiontraíochta Phort Laoise An Comhairleoir Pauline  Madigan  
An Comhairleoir William Aird  
An Comhairleoir Mary Sweeney

Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Tom Mulhall

Bord Threo Nua Teoranta An Comhairleoir Noel Tuohy  

Fóram Réigiúnach Bhaile Átha Cliath-Lár Laighean  An Comhairleoir Padraig Fleming
An Comhairleoir William Aird
An Comhairleoir John King

Laois Advocacy Against Domestic Abuse Teoranta An Comhairleoir Catherine Fitzgerald

Tascfhórsa Drugaí an Réigiúin Lár Tíre An Comhairleoir Paschal McEvoy  

LABEL - Tionscnamh Tríú Leibhéal Laoise An Comhairleoir Pauline Madigan



63

AGUISÍN I

COMHLACHTAÍ SEACHTRACHA - MEITHEAMH _ NOLLAIG 2019

Ainm an Choiste Comhaltaí Tofa

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann An Comhairleoir John Joe Fennelly
An Comhairleoir John King 
An Comhairleoir Aisling Moran

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Padraig Fleming  

An Comhaireoir Willie Aird  

An Comhaireoir Mary Sweeney  
An Comhaireoir John King
An Comhairleoir Caroline Dwane Stanley

Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomhar Árachais
Comhairlí Éireann Teoranta  An Comhairleoir Tom Mulhall

Laois Arts Theatre Company Ltd An Comhairleoir Noel Tuohy  
An Comhairleoir Thomasina Connell  
An Comhairleoir Mary Sweeney

Bord Iontaobhas Oidhreachta Mhailintir Laoise An Comhairleoir John Joe Fennelly 

Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir Seamus McDonald  

Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Aisling Moran

Laois Partnership Company Ltd An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir Tom Mulhall

Ionad Fóillíochta Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Aidan Mullins  
An Comhairleoir Padraig Fleming  
An Comhairleoir Tom Mulhall

Ionad Fóillíochta Phort Laoise An Comhairleoir Catherine Fitzgerald  
An Comhairleoir Thomasina Connell  
An Comhairleoir Noel Tuohy

Ionad Fiontraíochta Phort Laoise An Comhairleoir John Joe Fennelly  
An Comhairleoir William Aird  
An Comhairleoir Mary Sweeney

Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Paschal McEvoy  
An Comhairleoir Tom Mulhall

Bord Threo Nua Teoranta An Comhairleoir Noel Tuohy  

Fóram Réigiúnach Bhaile Átha Cliath-Lár Laighean  An Comhairleoir Padraig Fleming
An Comhairleoir Pascal McEvoy
An Comhairleoir  Thomasina Connell

Laois Advocacy Against Domestic Abuse Limited An Comhairleoir  Mary Sweeney
An Comhairleoir  Catherine Fitzgerald

Tascfhórsa Drugaí an Réigiúin Lár Tíre An Comhairleoir Thomasina Connell  

Comhpháirtíocht Oideachais An Comhairleoir Padraig Fleming  

Coiste Stiúrtha Scoil Cheoil Laoise An Comhairleoir Mary Sweeney
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AGUISÍN II 

ACHOIMRE AR COSTAIS NA gCOMHALTAÍ  

EANÁIR - NOLLAIG 2019

Comhdhálacha €10,459.48
Oiliúint €43,878.61
Fóin € 595.42
Costais Mhíosúla €86,615.14
Liúntas do Chathaoirligh Coistí 
Beartais Earnála

€24,000.00

Liúntas Ionadaíochta €324,763.62

Liúntas an Chathaoirligh €20,006.02
Liúntas an Leas-Chathaoirligh €3,986.06
Liúntas do Chathaoirligh Cheantair 
Bhardasaigh

€19,240.84

Liúntas Ceantair Bhardasaigh €18,935.06

FORIOMLÁN €552,480.25
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AGUISÍN III

Alt 19 den Acht Um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999 (“Acht 
1999”)

Mionsonraí faoi chaiteachas toghcháin a tabhaíodh agus faoi shíntiúis a fuarthas i leith 
gach iarrthóra i dToghcháin Áitiúla 2019

Ainm an Iarrthóra Ceantar Bardasach Toghcháin Chomhlána Síntiúis a Fuarthas

Timothy Adejumo ` Port Laoise €1808.50 Ceann ar bith
William Aird Port Laoise €2225.00 Ceann ar bith
Thomasina Connell Port Laoise €5555.32 Ceann ar bith
Tom Duffin Port Laoise €5.00 Ceann ar bith
Dominic Dunne Port Laoise €1349.70 Ceann ar bith
Caroline Dunne Stanley Port Laoise €2220.00 Ceann ar bith

John Joe Fennelly Port Laoise €1510.17 Ceann ar bith
Catherine Fitzgerald Port Laoise €1470.00 Ceann ar bith
John Gormley Port Laoise €2172.00 Ceann ar bith
Naeem Iqbal Port Laoise €3980.18 Ceann ar bith
Donal Kelly Port Laoise €2776.17 Ceann ar bith
Pauline Madigan Port Laoise €1710.17 Ceann ar bith
Noel O’Rourke Port Laoise €2449.59 €1000
Judith Preston Grace Port Laoise €2960.30 Ceann ar bith
Mary Sweeney Port Laoise €2871.30 Ceann ar bith

Noel Tuohy Port Laoise €2150.00 Ceann ar bith

Conor Bergin BOI-Móinteach Mílic €2679.15 Ceann ar bith
Paddy Bracken BOI-Móinteach Mílic €1510.17 Ceann ar bith
Ollie Clooney BOI-Móinteach Mílic €2780.06 Ceann ar bith
Fergal Conroy BOI-Móinteach Mílic €1509.40 Ceann ar bith
Brian Furlong BOI-Móinteach Mílic €1262.50 Ceann ar bith
Declan Good BOI-Móinteach Mílic €2237.32 Ceann ar bith
David Goodwin BOI-Móinteach Mílic €1460.00 Ceann ar bith
Gerard Hogan BOI-Móinteach Mílic € 585.00 Ceann ar bith
Lorna Holohan Garry BOI-Móinteach Mílic €2657.00 Ceann ar bith
James Kelly BOI-Móinteach Mílic €4400.00 Ceann ar bith
John King BOI-Móinteach Mílic €1420.00 Ceann ar bith
Seamus McDonald BOI-Móinteach Mílic €2260.17 Ceann ar bith
Liam O’Neill BOI-Móinteach Mílic €1978.92 Ceann ar bith

Brendan Phelan BOI-Móinteach Mílic €3850.00 Ceann ar bith

Eoin Barry An Ghráig - Cúil an tSúdaire €4104.63 Ceann ar bith
Ben Brennan An Ghráig - Cúil an tSúdaire €3400.00 Ceann ar bith
Padraig Fleming An Ghráig - Cúil an tSúdaire €3555.00 Ceann ar bith
Paschal McEvoy An Ghráig - Cúil an tSúdaire €1660.17 Ceann ar bith
Aisling Moran An Ghráig - Cúil an tSúdaire €5898.51 Ceann ar bith
Tom Mulhall An Ghráig - Cúil an tSúdaire €1164.00 Ceann ar bith
Aidan Mullins An Ghráig - Cúil an tSúdaire €1500.00 Ceann ar bith
Deirdre O’Connell-Hopkin An Ghráig - Cúil an tSúdaire €3907.95 Ceann ar bith
Vivienne Phelan An Ghráig - Cúil an tSúdaire €4797.40 €1635
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AGUISÍN IV

OILIÚINT 2019

Oiliúint Ionad Dáta Toscairí Caiteachas

AILG

AILG – Modúl 1

AILG - Comhdháil Bhliantúil Oiliúna

An Muileann gCearr  

Baile Átha Luain  

An Longfort

19 Feabhra 6

17 Feabhra 1 

21 & 22 Feabhra 11

€1,025.71

€3,909.76

AILG – Modúl 2 An tInbhear Mór 23 Meitheamh 7 €1,342.69

AILG – Modúl 3 An Muileann gCearr 11 Iúil 10 €1,740.18

AILG - Fómhar 2019 Muineachán 11 & 12 Meán Fómhair 12 €7,537.61

AILG – Modúl 4

AILG – Modúl 5

Dún Dealgan 
Luimneach  
Baile Átha Luain

12 Deireadh Fómhair 6
10 Deireadh Fómhair 3
21 Samhain 12

€3,390.29

€2,615.67

LAMA

LAMA – Oiliúint Earraigh Cora Droma Rúisc 7 & 8 Márta 14
€6,662.67

LAMA – Oiliúint Fómhair Inis Díomáin 17 - go 19 Deireadh Fómhair 13 €8,541.10

IPBMI AGM Cathair Bhaile Átha Cliath 3 Bealtaine 1 €125.23

10ú Ceardlann Bhliantúil 
Turasóireachta

Drom Ólainn 22 & 23 Samhain 11 €6,297.66

Riaráistí (Ciorclán LG01/2018) €690.04

Iomlán Foriomlán €43,878.61

COMHDHÁLACHA AR FREASTAIL COMHALTAÍ CHOMHAIRLE CHONTAE LAOISE ORTHU SA 
BHLIAIN 2019

Comhdháil Ionad Dáta Toscairí Caiteachas

Treoir maidir le AE Cairlinn 8 go 10 Feabhra 2 €868.70

Toghcháin Áitiúla 2019 Leitir 
Ceanainn

15 go 17 Feabhra 6 €3,601.36

30ú Iontaobhas Oidhreachta Cholm 
Cille

Gartán 22 & 23 Feabhra 3 €1,576.80

Scoil Samhraidh Mac Gill Na Gleannta 21 go 26 Iúil 3 €1,440.00

Buiséad 2020 Cairlinn 11 go 13 Deireadh 
Fómhair

1 €700.00

Éire & Dramhaíl Phlaisteach Cloich na 
Coillte

25 go 27 Deireadh 
Fómhair

2 €1,059.27

Teidlíocht i leith Seirbhísí Sláinte Cloich na 
Coillte

15 go 17 Samhain 2 €816.66

Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann Cloich na 
Coillte

6 go 8 Nollaig 1 €210.91

Riaráistí (Ciorclán LG/01/2018) €185.78

Iomlán Foriomlán: €10,459.48
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Conas Teagmháil a Dhéanamh Linn

www.laois.ie

Ríomhphost: corpaffairs@laoiscoco.ie

Áras an Chontae, Port Laoise Teil.: (057) 8664000

Cuntais Iníoctha, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664117

An Oifig Ealaíon, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664033

Oifig an Airgid, Áras an Chontae Teil.: (057) 8674308

Ceanncheathrú Cosanta Sibhialta, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664106

An Comhshaol, Áras an Chontae Teil.: (057) 8674318

Tithíocht, Áras an Chontae Teil.: (057) 8674301

Acmhainní Daonna, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664075

An Láithreán Líonadh Talún, Coillte Laoise, Port Laoise Teil.: (057) 8620653

Ceanncheathrú Leabharlainne, Áras an Chontae Teil.: (057) 8594982

An Oifig Mótarchánach, Bloc 2, Áras an Chontae Teil.: (057) 8674385

Pleanáil, Bloc 1, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664032

Clár na dToghthóirí, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664105

Bóithre, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664242

Spórt agus Fóillíocht, Áras an Chontae Teil.: (057) 8664041

Seirbhísí Uisce, Áras an Chontae Teil.: (057) 8674358

http://www.laois.ie/
mailto:corpaffairs@laoiscoco.ie

