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COMH-AITHEASC AG AN gCATHOIRLEACH AGUS AG AN bPRÍOMHFHEIDHMEANNACH
Tá an-áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Chontae Laoise don bhliain 2018 a chur i láthair. Leagtar amach sa
Tuarascáil Bhliantúil scála, raon feidhme agus éagsúlacht na gclár a soláthraíonn an Chomhairle iad agus léirítear inti an
tiomantas atá ann do sheirbhísí poiblí atá ar ardchaighdeán, inrochtana agus cuimsitheach a sholáthar.
Buaicphointe ar leith sa bhliain 2018 ba ea 141 teach a sholáthar do dhaoine dár bpobal faoi Atógáil Éireann: An Plean
Gníomhaíochta maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine. Is cúis sásaimh a thabhairt faoi deara gur sháraigh Comhairle
Chontae Laoise go mór an sprioc a shocraigh an Rialtas go soláthródh sí 76 theach. Forbairt an-dearfach an-deas eile a bhí
i 33 theach baile nuathógtha a oscailt i Slí an Choinicéir, Port Laoise.
Lean an tAonad Tacaíochta Gnó le Páirc Fiontraíochta Náisiúnta J17 a mhargú agus a chur chun cinn i dTeamhair agus i
scothláithreacha eile sa chontae. Ba chúis áthais é baint a bheith againn le dhá mhórfhógra fostaíochta do Chontae Laoise
sa bhliain 2018. D’fhógair Glanbia Cheese EU go bhfuil sé beartaithe aige saoráid déantúsaíochta €130 milliún a thógáil ag
Páirc Fiontraíochta J17, agus d’fhógair SkOUT Secure Intelligence go bhfuil sé beartaithe aige a Cheanncheathrú Eorpach
a lonnú i bPort Laoise. Táthar ag súil go spreagfaidh na forbairtí sin agus forbairtí eile ré nua a bheidh lán de mhuinín
infheistíochta agus de chruthú fostaíochta i gContae Laoise.
Bunaíodh Foireann Baile Phort Laoise sa bhliain 2017. Agus í comhdhéanta d’ionadaithe ó roinnt earnálacha, rinne sí
scrúdú folláine ar an mbaile, rud a chabhraigh léi a shainaithint cé na nithe atá ag teastáil chun Port Laoise a chur chun
cinn mar áit iontach le cónaí ann agus le siopadóireacht agus gnó a dhéanamh ann. Agus leas á bhaint aici as tacaíocht
an Aonaid Tacaíochta Gnó, rinne sí na chéad bhearta i dtreo an sprioc sin a bhaint amach trí lógó nua Port Laoise a
tháirgeadh agus trí chárta bronntanais Me2You do Phort Laoise a sheoladh, rud a bhfuil ag éirí go geal leis.
Cuireadh roinnt tionscadal ardíomhá chun feidhme go rathúil ar fud na rannóg éagsúil den Chomhairle. Áiríodh leo sin
scéimeanna feabhsúcháin bóithre náisiúnta agus áitiúla, turasóireacht a fhorbairt, agus seirbhísí comhshaoil a sholáthar.
Déantar cur síos ar an-chuid díobh sin sa tuarascáil seo.
Sa bhliain 2018, rinne Laois an-dul chun cinn ar an turasóireacht i Laois a fhorbairt ach tús a chur le Rian Rothar Sléibhe
Shliabh Bladhma a thógáil. Is tionscadal comhoibríoch é sin idir Comhairle Chontae Laoise, Comhairle Contae Uíbh Fhailí
agus Coillte. Tá sé mar aidhm leis an réigiún a chur chun cinn mar cheann scríbe tarraingteach do thurasóirí.
Is deimhin linn gur bliain an-rathúil a bhí sa bhliain 2018 agus go mbeidh Laois ina Contae níos fearr do chách de bharr an
mhéid a bhain an Chomhairle amach agus í ag treorú forbairt gheilleagrach agus pobail agus ag soláthar seirbhísí
éifeachtúla.
Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le comhaltaí tofa Chomhairle Chontae Laoise as a gcomhar agus a
dtacaíocht leanúnach agus as a dtiomantas do fhreastal ar mhuintir Chontae Laoise. Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt
freisin d’fheidhmíocht ghairmiúil iontach fhoireann na Comhairle seo agus í ag soláthar raon leathan fairsing seirbhísí sa
bhliain 2018. Míle buíochas don fhoireann ar fad.
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RÁITEAS MISIN
“Treoróidh an Chomhairle forbairt inbhuanaithe an Chontae ó thaobh cúrsaí geilleagracha, cultúrtha agus pobail de agus
soláthróidh sí seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán do na pobail a bhfreastalaímid orthu”
Sainordú
Is é Comhairle Chontae Laoise an Príomh-Údarás atá Tofa go Daonlathach i gContae Laoise. Soláthraíonn sí raon éagsúil
fairsing seirbhísí, nithe a théann i bhfeidhm ar na gníomhaíochtaí geilleagracha, sóisialta, comhshaoil, bonneagair,
tionsclaíocha, turasóireachta agus cultúrtha sa chontae. Áirítear leis na seirbhísí sin cur ar fáil agus cothabháil a dhéanamh
ar na nithe seo: tithe, bóithre, pleanáil agus forbairt gheilleagrach, bainistíocht dramhaíola, cosaint an chomhshaoil,
gníomhaíochtaí áineasa, leabharlanna, forbairt cultúir agus forbairt pobail, áineas agus spórt san áireamh. Gníomhaíonn
Comhairle Chontae Laoise mar ghníomhairí le haghaidh seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthar. Freastalaíonn fórsa
saothair mór ar an gComhairle, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach agus fostaithe gairmiúla, teicniúla, dlí, riaracháin,
airgeadais agus amuigh.
Comhaltaí na Comhairle
Cuimsíonn Comhairle Chontae Laoise 19 gComhalta Thofa - seisear comhaltaí as Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór OsraíMhóinteach Mílic, seisear comhaltaí as Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire agus seachtar comhaltaí as
Ceantar Bardasach Phort Laoise. An 30 Iúil 2018, comhthoghadh an Comhairleoir Pauline Madigan chun an folúntas
ócáideach a d’eascair as bás an Chomhairleora J. Lodge a líonadh.

Comhaltaí Tofa leis an mBainisteoir Contae ag cruinniú ceann bliana Chomhairle Chontae Laoise i mí an
Mheithimh 2014
Cruinnithe na Comhairle
De ghnáth, cuireadh Cruinnithe na Comhairle in 2018 ar siúl ar an Luan deireanach de gach mí i Seomra na Comhairle in
Áras an Chontae. Cuireadh cúig chruinniú dhéag ar siúl sa bhliain 2018. Níor cuireadh aon chruinniú ar siúl i mí Lúnasa.
An Grúpa Beartais Chorparáidigh
Is é aidhm an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh sainordú daonlathach agus ról ceapadh beartais na gcomhaltaí tofa a
bhreisiú. Faigheann an Coiste Beartais Chorparáidigh tacaíocht ón bPríomhfheidhmeannach agus tá sé comhdhéanta de
Chathaoirleach na Comhairle agus den cheathrar Cathaoirleach ar na Coistí Beartais Straitéisigh. Is é phríomhfheidhm an
Choiste Beartais Chorparáidigh obair na gCoistí Beartais Straitéisigh éagsúla a chomhordú agus fóram a chur ar fáil ina
gcomhaontaítear cinntí beartais a théann i bhfeidhm ar an gComhairle iomlán lena gcur faoi bhráid na Comhairle iomláine
lena cinneadh. Tháinig an Coiste Beartais Chorparáidigh le chéile 11 uair sa bhliain 2018.
Ceantair Bhardasacha
Seo iad na mionsonraí faoin líon Cruinnithe Ceantair Bhardasaigh a cuireadh ar siúl sa bhliain 2018:
Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór Osraí-Mhóinteach Mílic - 12 chruinniú
Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire - 11 chruinniú
Ceantar Bardasach Phort Laoise - 12 chruinniú
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COMHALTAÍ CHOMHAIRLE CHONTAE LAOISE

Is iad seo a leanas comhaltaí tofa Chomhairle Chontae Laoise ag an 31/12/2018

COMHALTAÍ
CHEANTAR BARDASACH BHUIRÍOS MÓR OSRAÍ-MHÓINTEACH MÍLIC

Patrick
Bracken
(F.F.)

John
King
(F.G.)

Brendan
Phelan
(Neamhspleách)

David
Goodwin
(F.G.)

Seamus
McDonald
(F.F.)

James
Kelly
(Neamhspleách)

COMHALTAÍ
CHEANTAR BARDASACH PHORT LAOISE

Mary
Sweeney
(F.G.)

John Joe
Fennelly
(F.F.)

William
Aird
(F.G.)

Noel
Tuohy
(Páirtí an
Lucht
Oibre)

Catherine
Fitzgerald
(F.F.)

Caroline DwaneStanley (S.F.)

Pauline
Madigan (F.F) (a
comhthoghadh
chun J. Lodge a
ionadú)

Bhí an-bhrón ar an gComhairle a chloisteáil go bhfuair an Comhairleoir Jerry Lodge bás roimh am an
3 Aibreán 2018. Chaith an Comhairleoir Lodge a lán blianta ag obair i rialtas áitiúil. Toghadh é den
chéad uair sa bhliain 1967 agus d’éirigh leis i ngach toghchán ina dhiaidh sin. Thug Jerry a chuid ama
go neamhleithleasach agus d’aithin gach duine gurbh fhear uasal dílis é. Ar dheis Dé go raibh a
anam uasal.
Jerry Lodge
(F.F.)
Nach maireann

COMHALTAÍ
CHEANTAR BARDASACH NA GRÁIGE-CHÚIL AN tSÚDAIRE

Tom
Mulhall
(F.G.)

John Robert
Moran
(F.G.)

Ben Brennan
(Neamhspleách)

Padraig
Fleming
(F.F.)
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Aidan
Mullins
(S.F.)

Paschal
McEvoy
(F.F)

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA, PLEANÁIL CHORPARÁIDEACH AGUS ACMHAINNÍ DAONNA

Stiúrthóir Seirbhísí:

Donal Brennan

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Acmhainní Daonna:
Carmel McNicholl
GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA
Plean Corparáideach
Ghlac Comhaltaí na Comhairle le Plean Corparáideach
Chomhairle Chontae Laoise 2014-2019 i mí na Nollag 2014.
Soláthraítear leis an bPlean Corparáideach an creat maidir
le straitéis chomhtháiteach a chur chun feidhme le haghaidh
fhorbairt an chontae don tréimhse ó 2014 go 2019 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.

•

An 31 Bealtaine 2018 - Fáiltiú an Chathaoirligh in
onóir Ghrúpaí Scoir Ghníomhaigh Laoise

•

An 6 Meitheamh 2018 - Fáiltiú Cathartha in onóir
Chlubanna Tromán Cluasach Laoise chun
aitheantas a thabhairt dóibh as a rathúla a bhí siad
i gCraobhchomórtas an Domhain agus i
gCraobhchomórtas
na
hEorpa,
as
Craobhchomórtais na hEorpa a bhuachan do Phort
Laoise sa bhliain 2018 agus as a bhfeidhmíocht
iontach sna craobhchomórtais sin

•

An 8 Meitheamh 2018 – Fáiltiú Cathartha in onóir
Chumann Cónaitheoirí Lána na hÁithe chun
aitheantas a thabhairt dó as a rathúla a bhí sé i
gComórtas Mórtas Ceantair IPB, 2017

•

An 16 Lúnasa 2018 - Fáiltiú Cathartha in onóir T.J.
Doheny,
buaiteoir
Theideal
Forchoileachmheáchain Domhanda na Cónaidhme
Idirnáisiúnta Dornálaíochta

Le linn an chruinnithe a bhí acu i mí Eanáir 2018,
bhreithnigh na Comhaltaí Tofa an t-eolas is deireanaí ar
chur chun feidhme an Phlean Chorparáidigh.
Cairt Chustaiméirí
Leagtar amach i gCairt Chustaiméirí Chomhairle Chontae
Laoise an dóigh a ndéanann an Chomhairle dianiarracht
déileáil lena custaiméirí. Tá an cháipéis ar taispeáint i ngach
Oifig Comhairle phoiblí agus ar ár suíomh Gréasáin ag
www.laois.ie. Áirítear leis an gCairt seo tiomantas do
chomhionannas sa soláthar seirbhíse agus aitheantas do
chineál éagsúil an phobail a bhfreastalaímid air. Áirítear leis
an gCairt freisin Nós Imeachta maidir le Gearáin ó
Chustaiméirí ar féidir le duine ar bith nach bhfuil sásta le
caighdeán na seirbhíse a fuair sé/sí leas a bhaint as.

B’ionann costas iomlán na n-ócáidí thuas agus €4,473.44.

Buaicphointí

An Scéim Teanga

•

An 25 Eanáir 2018 - Fáiltiú Cathartha in onóir Aoife
McNicholl agus Emer O’Sullivan, Imreoirí
d’Fhoireann na hÉireann i gCorn Domhanda Peile
Cathaoireacha Cumhachta FIPFA, 2017

Dheimhnigh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Scéim Teanga Údaráis Áitiúla Laoise agus tháinig sí in éifeacht
an 1 Nollaig 2009. Tá an scéim ar fáil lena léamh ar ár suíomh
Gréasáin ag www.laois.ie. Tá scéim nua á hullmhú.

•

An 22 Márta 2018 - Fáiltiú Cathartha in onóir
Fhoireann Ban Chlub Lúthchleasaíochta Naomh
Abban, Buaiteoirí Phríomhroinn Shraith Náisiúnta
AAI

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

•

An 26 Aibreán 2018 - Fáiltiú Cathartha in onóir an
Gharda Michael Clerkin nach maireann, an
Bhleachtaire Garda Thomas F Peters nach
maireann, an Bhleachtaire Garda Ben Thornton, an
Gharda Gerry Bohan agus an tSáirsint James
Cannon, Faighteoirí Bhonn Óir Scott

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

4

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA, PLEANÁIL CHORPARÁIDEACH AGUS ACMHAINNÍ DAONNA

An Plean Bliantúil Soláthar Seirbhíse

Reáchtáil an Coiste Comhpháirtíochta 3 chruinniú sa bhliain
2018.

Le linn chruinniú na Comhairle a cuireadh ar siúl an 29
Eanáir 2018, ghlac na Comhaltaí an Plean Bliantúil Soláthar
Seirbhíse don bhliain 2018. Athbhreithneofar cur chun
feidhme an Phlean go luath sa bhliain 2019 mar chuid den
phróiseas um plean 2019 a fhorbairt. Cuirfear san áireamh
freisin feidhmíocht na Comhairle maidir leis na táscairí
feidhmíochta atá sonraithe ag an gCoimisiún Náisiúnta
Maoirseachta agus Iniúchóireachta.

Saoráil Faisnéise
Achtaíodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, an 14
Deireadh Fómhair 2014. Tugadh isteach leis athruithe
suntasacha ar an gcóras Saoráil Faisnéise. Leis an Acht,
aisghaireadh agus ionadaíodh na hAchtanna um Shaoráil
Faisnéise, 1997 agus 2003, agus méadaíodh raon na
Saorála Faisnéise chuig roinnt comhlachtaí breise. Chomh
maith leis sin, rinneadh comhdhlúthú, nua-aoisú agus
nuashonrú ar an reachtaíocht i gcoitinne leis.

Sláinte agus Sábháilteacht
Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta:

Jim Bolger
Iarratais a fuarthas/a próiseáladh in 2018

Lean an Chomhairle leis an gCóras Bainistíochta
Sábháilteachta a fhorbairt, rud a chinntigh comhoiriúnacht,
de réir mar is cuí, le modúl Sláinte agus Sábháilteachta
CORE. Leanadh le tionscnamh na Comhairle maidir le
hiniúchóireacht sábháilteachta traschontae sa réigiún agus
cuireadh feabhas air. Sa cheantar áitiúil, cuireadh an clár
cigireachta
sábháilteachta
tras-stiúrthóireachta
chun
feidhme i gcomhréir le clár oibre na Comhairle. Lean an
Rannóg Seirbhísí Uisce le feidhmíocht sábháilteachta a
thomhas trí chlár iniúchóireachta Uisce Éireann um Shláinte,
Sábháilteacht, Cáilíocht agus Comhshaol.

Iarratais ar láimh amhail an 31 Nollaig 2017
Iarratais a fuarthas in 2018
Breitheanna a tugadh le linn 2018
Iarratais nár leanadh leo
Iarratais ar déileáladh leo lasmuigh de Shaoráil
Faisnéise
Iarratais ar láimh amhail an 31 Nollaig 2018

9
98
99
5
1
2

Cineál na Faisnéise a iarradh

Earcaíodh a lán fostaithe nua sa bhliain. Dá réir sin, bhí
méadú suntasach ann in oiliúint ionduchtúcháin
sábháilteachta a sholáthar. Tugadh tús áite d’oiliúint i
‘Láimhsiú Sábháilte’ agus i ‘Pas Sábháilte’ chun a chinntiú
go gcomhlíonann an Chomhairle na hoibleagáidí reachtúla
atá uirthi ina leith sin.

Pearsanta (don iarratasóir)
Neamhphearsanta
Measctha

Tá an bunachar sonraí reachtaíochta ar fáil do na fostaithe
go léir a bhfuil rochtain Idirlín acu. Cabhraíonn sé sin lena
chinntiú go mbíonn Comhairle Chontae Laoise ar an eolas
faoi fhorbairtí reachtaíochta.

Rinneadh 2 achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise sa
bhliain 2018.

26
71
1

Achomhairc

Foinse Iarrataí

Leanadh le clár ionaclúcháin na Comhairle sa bhliain 2018.
Rinneadh cur chun feidhme agus faireachán air mar ba chuí.

An Pobal i gCoitinne, Aturnaetha agus Daoine Eile 61
Iriseoirí
37

Comhpháirtíocht
Táscairí Feidhmíochta
Is iad seo a leanas na baill den Choiste Comhpháirtíochta
san Ionad Oibre amhail an 31 Nollaig 2018.
Ainmnithe an Lucht Bainistíochta

Ainmnithe Ceardchumainn

Kieran Kehoe
(Comhchathaoirleach)
Michael Rainey
Bernie Foran
Michael O’Hora
Susan Grant

Anne Marie Maher
(Comhchathaoirleach)
Rosa Bray
Deirdre Alexander
Tom O’Carroll
Edmond Kenny

Leagtar amach in alt 126c den Acht um Athchóiriú Rialtais
Áitiúil, 2014, na feidhmeanna a bheidh ag an gCoimisiún
Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta. Áirítear leo sin
feidhmíocht na gcomhlachtaí rialtais áitiúil i gcomparáid le
dhá tháscaire is tríocha.
I mí Aibreáin 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Náisiúnta
Maoirseachta agus Iniúchóireachta an tuarascáil i ndáil leis
an mbliain 2017.
Déantar feidhmíocht Chomhairle Chontae Laoise i ngach
réimse sa bhliain 2017 a chur ar áireamh sna rannáin
ábhartha den tuarascáil seo.
Nochtadh Cosanta a Thuairisciú
Ní bhfuair an tOifigeach Ainmnithe um Nochtadh Cosanta aon
nochtadh sa bhliain 2018.
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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 2018 freisin agus rinneadh sócmhainní stairiúla talún
agus réadmhaoine Chomhairle Chontae Laoise a mhapáil
agus a thaifeadadh. Tá obair á déanamh ar Chlár na
Sócmhainní Seasta a athrú chun dáta chun go mbeadh sé
ag teacht le bunachar sonraí an Chláir Leasa Réadmhaoine.

Clár na dToghthóirí
Tá an Chomhairle freagrach as Clár na dToghthóirí le haghaidh Chontae Laoise a chur le chéile. Tagann an clár in éifeacht
an 15 Feabhra gach bliain. Le bheith incháilithe le haghaidh do chur ar áireamh i gClár na dToghthóirí, ní mór d’iarratasóirí
bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad ar an lá ar a dtagann an Clár in éifeacht agus ní mór gnáthchónaí a bheith orthu i
dToghcheantar an 1 Meán Fómhair.
Clár na dToghthóirí 2019/2020
Dáilcheantar

Toghthóirí Uachtaránachta

Toghthóirí Dála

Laois

58,007

58,819

Toghcheantar do
Pharlaimint na hEorpa

Toghthóirí Eorpacha

Toghthóirí Eorpacha
Féideartha

An Deisceart

59,541

649

Toghlimistéir Áitiúla

An Líon Toghthóirí

Vótálaithe Poist agus
Speisialta

Buiríos Mór Osraí – Móinteach Mílic
An Ghráig – Cúil an tSúdaire
Port Laoise
Iomlán:

20,150
20,133
21,162
61,445

Gardaí
Óglaigh na hÉireann
Taidhleoirí
Daoine faoi Mhíchumas
Fisiciúil
Áitíocht
Vótálaithe Speisialta
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3
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ACMHAINNÍ DAONNA

neamhláithreachtaí ar shaoire breoiteachta deimhnithe agus
neamhdheimhnithe.

Staitisticí Earcaíochta
Caidreamh Tionsclaíoch
Bhí 520 duine san iomlán fostaithe ag Comhairle Chontae
Laoise amhail an 31 Nollaig 2018.
Le linn 2018, reáchtáil Comhairle Chontae Laoise 34
chomórtas ar baineadh na staitisticí seo a leanas ina leith
astu:

Lean Comhairle Chontae Laoise le dea-chaidreamh
tionsclaíoch a chothú sa bhliain 2018. Níor tháinig aon
díospóidí móra aníos. Leanann an Chomhairle le hoibriú i
gcomhréir leis na Comhaontuithe Seirbhíse Poiblí, i
gcomhairle leis na Ceardchumainn lena mbaineann.

Iomlán na nIarratas a fuarthas

Oiliúint agus Forbairt Fostaithe

Iarratasóirí
Iarratasóirí Rathúla

1005
Fir

Mná

466
140

539
130

Tá Comhairle Chontae Laoise tiomanta d’oiliúint a chur ar ár
bhfostaithe go léir agus iad a fhorbairt maidir le spriocanna
agus cuspóirí na Comhairle a bhaint amach agus ar son
fhorbairt scileanna na bhfostaithe. Tá Comhairle Chontae
Laoise tiomanta d’fheabhas leanúnach a bhaint amach sa
soláthar seirbhíse trí fhorbairt phearsanta a fostaithe.

Ceapacháin Bhuana/Arduithe Céime Buana 2018

Ceapacháin
Arduithe Céime

Fir

Mná

34
6

36
11

Tá an clár oiliúna bliantúil bunaithe go príomha ar na
riachtanais oiliúna aonair a sainaithníodh trí Phleananna
Forbartha Pearsanta na foirne mar chuid de phróiseas an
Chórais Forbartha Bainistíochta Feidhmíochta. Chomh maith
leis sin, cuirtear na nithe seo san áireamh sa Chlár:
Riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta, Cláir Náisiúnta
FETAC, Cláir Foghlama Oscailte Tríú Leibhéal agus
Seimineáir/Ceardlanna éagsúla de réir mar a thagann siad
chun cinn.

Tionscnaimh um Chothromaíocht Oibre is Saoil
Lean Comhairle Chontae Laoise le tionscnaimh um
chothromaíocht oibre is saoil a chur chun feidhme do bhaill
foirne sa bhliain 2018. Amhail deireadh na bliana, bhí leas á
bhaint ag 8 fostaithe as an Scéim Sos Gairme, bhí leas á
bhaint ag 41 fhostaí as an Scéim Comhroinnte Oibre, bhain
44 fhostaí leas as an Scéim um Shaoire do Thuismitheoirí,
bhain 23 fhostaí leas as an Scéim um Bliain Oibre Níos
Giorra agus bhain 7 fostaithe leas as an Scéim um Shaoire
Neamhíoctha.

B’ionann an caiteachas iomlán ar oiliúint agus €326,986
(caiteachas le haghaidh Seirbhísí Dóiteáin san áireamh).
Soláthraíodh clár cuimsitheach oiliúna ar fud na bliana 2018.
Is mar seo a leanas atá sampla de na cláir oiliúna a cuireadh
ar fáil:-

•
•

Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta

•

Baintear na Táscairí Feidhmíochta sa doiciméad seo as
Tuarascáil Uimh. 19 ón gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta
agus Iniúchóireachta, a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2018
agus a bhaineann leis an mbliain 2017. 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 ball foirne coibhéise
lánaimseartha (CL)
san údarás áitiúil ag an 31/12/2018

•
•
•

401.17

Deimhnithe

3.81%

Neamhdheimhnithe

0.34%

•
•
•
•

Is socraithe ag 3.5% atá an sprioc náisiúnta le haghaidh
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Pas Sábháilte
Seisiúin Faisnéise don Fhoireann maidir le Sláinte
agus Sábháilteacht
Seisiúin Faisnéise maidir leis an Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí
Oiliúint ar Phríomhphearsana Acmhainní Daonna
Garchabhair ag an Obair
Cúrsa i bhFíorú agus Deimhniú Leictreach
Oibríochtaí Ionaid Chóireála Fuíolluisce
Oiliúint i Rollóir Marcaíochta a Úsáid
Clár um an Deimhniú i mBainistíocht Bóithre
Ceardlann um Oidhreacht Thógtha, Beartas
Seandálaíochta agus Bonneagar Straitéiseach
Dea-Rialachas Údaráis Áitiúil: An
Timpeallacht Rialaithe a Fheabhsú
Cúrsa in Iniúchadh Droichid
Oiliúint sa Chreat Bainistíochta Oibreacha
Caipitiúla
Láimhsiú Sábháilte
Oiliúint i nDeimhniú Inniúlachta Gairmiúla
Oiliúint do Mheasúnóirí Aonad Fístaispeána
Teagmhálaithe ainmnithe do Dhínit san Ionad Oibre

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA, PLEANÁIL CHORPARÁIDEACH AGUS ACMHAINNÍ DAONNA

•
•
•
•
•
•
•

Spásanna Teoranta
Láimhsiú Sloda
Oiliúint d’Iniúchóirí Sábháilteachta ar Bhóithre
Oscailt agus Athchóiriú Bóithre
Oiliúint Rothar Scríobach
Oiliúint i bhForbairt Bainistíochta Feidhmíochta
Oiliúint d’Ionadaithe Sábháilteachta

An Clár Foghlama Oscailte
Déanann Comhairle Chontae Laoise dianiarracht, faoi réir na
n-acmhainní atá ar fáil, cabhrú agus tacú le fostaithe ar mian
leo tabhairt faoi Chúrsaí Foghlama Oscailte Tríú Leibhéal a
bhaineann le forbairt gnó na Comhairle agus le ról agus
freagrachtaí an fhostaí agus a chuireann leo sin. Is mar seo a
leanas atá sampla de na cláir Foghlama Oscailte a éascaíodh
le linn 2018:-

- An Foras Riaracháin – Deimhniú/Dioplóma i Rialtas Áitiúil
- Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach – Céim
i mBainistíocht Gnó
- Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach – Céim BBS
i mBainistíocht Seirbhísí Éigeandála
- IPASS – Deimhniú i dTeicnící Párolla
- Dlí-Chumann na hÉireann – Dioplóma i Staidéar
ar an Dlí Foirgníochta
Beartais Foirne
Ar aon dul leis an dea-chleachtas i mBainistíocht Acmhainní
Daonna, tá sraith beartas foirne acmhainní daonna forbartha
ag Comhairle Chontae Laoise - a ndearnadh na cinn seo a
leanas díobh a thabhairt isteach/a athbhreithniú sa bhliain
2018:

•
•
•

Beartas Iasachta
Dínit san Ionad Oibre
An Scéim Comhroinnte Oibre

An Comhionannas agus Tacú leis an Éagsúlacht
Fostóir comhionannas deiseanna is ea Comhairle Chontae
Laoise agus tá sí tiomanta do raon leathan beartas,
cleachtas agus nósanna imeachta arb é is aidhm dóibh an
méid a chuireann daoine aonair leis agus feidhmíocht
daoine aonair a aithint, cumas gach duine aonair a fhorbairt
agus comhdheiseanna a thabhairt do gach duine úsáid a
bhaint as a thallann/tallann féin agus lán a chumais/cumais
a bhaint amach.
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Chúrsaí Pobail,
Sóisialta, Cultúrtha agus Oidhreachta

•

Stiúrthóir Seirbhísí:

Donal Brennan

•

Cathaoirleach:

James Kelly, M.C.C.

Comhaltaí

Earnálach

Padraig Fleming, M.C.C.

P.J. Phelan (LRP –
Pobal/Deonach)

Tom Mulhall, M.C.C.

Bobby Delaney
(LRP - Comhshaol)
Donald Scully (An Colún
Feirmeoireachta)
Michael Gorman (LRP Cuimsiú Sóisialta)

Brendan Phelan, M.C.C.

•

•

COISTE UM FHORBAIRT POBAIL ÁITIÚIL LAOISE

Clár SICAP 2018-2022 – Is í Cuideachta
Chomhpháirtíochta Laoise an comhpháirtí
cur chun feidhme.
Éire Shláintiúil – Fuarthas deontas €75,000
ón Roinn Sláinte sa bhliain 2018 faoi
Shnáithe 2.
Cheadaigh Coiste um Fhorbairt Pobail
Áitiúil Laoise cistiú ab fhiú €284,032 i
leith 94 iarratasóir ar Chlár
Feabhsúcháin Pobail na Roinne
Forbartha Tuaithe agus Pobail sa bhliain
2018. Chuir an Coiste um Fhorbairt
Pobail Áitiúil cistiú €10,145 sa bhreis
faoi shnáithe eile den chistiú sin ar fáil do 7
dTionscadal um Botháin na bhFear i Laois.
Clár LEADER 2014-2020 – Cheadaigh
Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta Laoise 42
thionscadal go dtí deireadh na bliana 2018
faoin gclár reatha. Ar na glaonna dúnta a
bhí ann go dtí deireadh na bliana 2018 bhí
- Bailte Tuaithe (críochnaithe); Cuimsiú
Sóisialta i Limistéir Thuaithe (críochnaithe);
Oiliúint (gach téama) (críochnaithe); an
Timpeallacht Tuaithe (críochnaithe); agus
Féilte agus Imeachtaí (críochnaithe).

LÍONRA RANNPHÁIRTÍOCHTA POBAIL LAOISE

Bunaíodh Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Laoise i mí
Mheán Fómhair 2014 chun críocha cur chuige comhtháite
straitéiseach a fhorbairt, a chomhordú agus a fheabhsú i
leith Forbairt Pobail Áitiúil.
Tá an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil comhdhéanta
d’ionadaithe ón earnáil phoiblí agus ón earnáil
phríobháideach araon. Tá freagracht phríomhúil air as
forbairt áitiúil agus pobail a chomhordú, a phleanáil agus a
mhaoirsiú sa Chontae.

Leanann Líonra Rannpháirtíochta Pobail Laoise (LRP
Laoise) lena líonra a mhéadú. Tá 477 ngrúpa cláraithe faoi
láthair. Tá ag an Líonra Rúnaíocht atá comhdhéanta de 12
chomhalta agus 29 bpost ionadaíocha. Déanann Ionadaithe
an Líonra ionadaíocht don Líonra ar choistí údaráis áitiúil
agus ar choistí eile cinnteoireachta i Laois. Oibríonn Oibrí
Acmhainní tiomnaithe Líonra in oifig an Líonra i gCarrchlós
Chearnóg an Leastaraigh, Ascaill Shéamais Fhionntain Uí
Leathlobhair, Port Laoise, Contae Laoise.

Déanann an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil cur chun
feidhme na nithe seo a mhaoirsiú:
An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus
Gníomhachtú Pobail (SICAP)
Cuspóirí pobail sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta
agus Pobail
Cur chun feidhme Straitéis Forbartha Áitiúla Laoise
arna hoibriú faoi Chlár LEADER 2014-2020 i
gcomhpháirt leis an údarás áitiúil (comhpháirtí
airgeadais) agus leis an gcuideachta forbartha
áitiúla (comhpháirtí cur chun feidhme).

Bliain ghníomhach eile do LRP Laoise a bhí sa bhliain 2018.
Reáchtáladh dhá Chruinniú Iomlánacha Contae. Áiríodh le
ceann amháin díobh Ceardlann Cistiúcháin agus Acmhainní
inar tugadh láithreoireachtaí ar conas iarratas rathúil ar
chistiú a ullmhú. D’fhreastail breis agus 150 duine ar
Thráthnóna Faisnéise Aoisbhá Laoise a reáchtáladh i
gcomhar le Fóram Laoise do Dhaoine Scothaosta.
Sholáthair 32 sheastán comhairle agus faisnéis do na
daoine scothaosta laistigh dár bpobail. D’éirigh go geal leis
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an dá imeacht, rud a bhí le feiceáil sa slua mór a d’fhreastail
orthu. I mí Iúil 2018, d’óstáil LRP Laoise díospóireacht ar
Chrios atá Saor ó Phóstaeir a thabhairt isteach. Bhí 75% de
na daoine i láthair i bhfabhar Crios atá Saor ó Thobac a
dhéanamh de Laois. Mar thoradh air sin, rinne LRP Laoise
aighneacht leis an Dréacht-Phlean Bainistíochta Bruscair
2018-2020. Anuas air sin, d’fhorbair LRP Laoise roinnt
doiciméad sa bhliain 2018. Áiríodh leo Téarmaí Tagartha
don Rúnaíocht agus Cairt Ionadaithe. Tá na doiciméid go léir
ar fáil lena n-íoslódáil ón suíomh Gréasáin, a athdhearadh i
mí na Nollag 2018 (www.laoisppn.ie). Reáchtáladh
Dámhachtainí Pobail agus Deonacha Laoise i gcomhar le
LRP Laoise i mí na Samhna 2018 chun an méid mór a chuir
Grúpaí Pobail/Deonacha leis an saol i Laois a cheiliúradh.
Eisíonn LRP Laoise nuachtlitir mhíosúil d’eagraíochtaí is
baill agus tá sé an-ghníomhach ar ardáin mheán sóisialta
amhail Facebook, Twitter agus Instagram.
Reáchtáil LRP Laoise seisiún oiliúna d’Ionadaithe an Líonra
sa bhliain 2018. Ar na chéad chéimeanna eile i bhforbairt an
Líonra tá cúrsa oiliúna a chur i bhfeidhm do bhaill den
Líonra, rud a bhfuil mar aidhm leis acmhainn na mball a
mhéadú maidir le dul i bhfeidhm ar bheartais agus le
teagmháil a dhéanamh leis an lucht déanta cinntí.

LAOIS CONNECTS

DÁMHACHTAINÍ POBAIL AGUS DEONACHA LAOISE
2018
Cheiliúir Comhairle Chontae Laoise, i gcomhar le Líonra
Comhpháirtíochta Pobail Laoise, laochra na bpobal áitiúil ar
fud an chontae an 20 Samhain 2018 in Óstán an Midlands
Park, Port Laoise. Chomhchruinnigh 280 duine ann don 9ú
huair a reáchtáladh na Dámhachtainí Bliantúla Pobail agus
Deonacha. Déantar óstáil ar na Dámhachtainí chun
aitheantas a thabhairt don mhéid ollmhór a chuireann grúpaí
pobail agus deonacha leis an saol i gContae Laoise.
Aithníodh go ndearna gach ainmní difríocht shuntasach
laistigh dá bpobal áitiúil agus lasmuigh de ach a gcuid ama,
a gcomhoibriú, a samhlaíocht agus a n-obair dhian a chur ar
fáil d’fhonn clubanna rathúla, imeachtaí rathúla agus tiomsú
airgid rathúil a bhaint amach laistigh den phobal. Rinneadh
comhghairdeas le gach grúpa agus le gach duine aonair ar
an oíche agus bronnadh teastas orthu lenar tugadh
aitheantas don mhéid a chuir siad leis an iarracht phobail
agus dheonach i Laois.
Fuair gach buaiteoir grúpa €500, agus fuair na grúpaí sin a
bhí sa dara háit €250. Fuarthas urraíocht fhlaithiúil do na
duaiseanna ó Líonra Comhpháirtíochta Pobail Laoise, ó
Chomhpháirtíocht Spóirt Laoise, ón Rannóg Comhshaoil
agus Spóirt i gComhairle Chontae Laoise agus ón Aonad
Tacaíochta Gnó.
Ba iad seo na buaiteoirí agus na grúpaí a bhí sa dara háit
sa bhliain 2018:
CATAGÓIR AN CHOMHSHAOIL – 7 nAINMNÍ
BUAITEOIR:
Tionscadal Portaigh Mhainistir Laoise
Sa Dara hÁit:
Cumann Forbartha Mhaighean
Rátha
CATAGÓIR NA LEANAÍ AGUS AN ÓGRA - 8 nAINMNÍ
BUAITEOIR:
An 7ú Grúpa de Ghasóga Chamroise
de chuid Laoise
Sa Dara hÁit:
Coiste Tuismitheoirí Saplings

Bhí an tSeachtain Feasachta ar Mheabhairshláinte de chuid
Laois CONNECTS ar siúl ón Satharn an 6 Deireadh Fómhair
2018 go dtí an Satharn an 13 Deireadh Fómhair 2018, i
gcomhthráth le Lá Domhanda na Meabhairshláinte. Díríodh
sna himeachtaí an-rathúil i mbliana ar dhaoine óga agus ar
mheabhairshláinte sa saol seo a bhíonn ag athrú. Leagadh
béim ar thacaí trí roinnt imeachtaí. Áiríodh leo sin sraith
siúlóidí agus imeachtaí gníomhaíochta fisiciúla, imeachtaí
óráidíochta poiblí, ceardlanna, agus cainteanna faisnéise ar
fud na tíre.
Chuaigh Comhairle Chontae Laoise i mbun comhair le
Comhpháirtíocht
Spóirt
Laoise,
Cuideachta
Chomhpháirtíochta Laoise, Meabhairshláinte Éireann,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), Bord
Oideachais agus Oiliúna Laoise/Uíbh Fhailí agus ionadaithe
don ógra agus don spórt ó áiteanna ar fud an chontae.
Chomhordaigh an grúpa an t-imeacht sin agus d’fhoilsigh sé
bróisiúr Laois Connects, áit a dtugtar mionsonraí faoin líon
mór gníomhaíochtaí a bhí ar siúl sa tseachtain - a raibh gach
ceann díobh saor in aisce.

CATAGÓIR NA nEALAÍON, AN CHULTÚIR AGUS NA
hOIDHREACHTA – 5 AINMNÍ
BUAITEOIR:
Oibrithe Deonacha Fhéile Babhdán
Dharú
Sa Dara hÁit:
Téatar Ógra Mhaighean Rátha
CATAGÓIR NA BEATHA SLÁINTIÚLA AGUS GNÍOMHAÍ – 8
nAINMNÍ
BUAITEOIR:
The Thomas Hayes Trust CLG
- Teac Tom
Sa Dara hÁit:
Rith Páirce Bhaile an Bhiocáire
agus Rith Páirce na Sóisear
CATAGÓIR AN CHUIMSITHE SHÓISIALTA – 10 nAINMNÍ
BUAITEOIR:
Craobh Laoise de Chumann
Shiondróm Down
Sa Dara hÁit:
Coiste Lána na hÁithe
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DÁMHACHTAIN AN LAOICH CHIÚIN (22 AINMNÍ)
BUAITEOIR:
Carmel O’Connor

AN CISTE UM THIONSCADAIL
DHEONACHA 2018

PHOBAIL

AGUS

Soláthraíonn an Ciste um Thionscadail Phobail agus
Dheonacha cúnamh airgeadais do ghrúpaí/eagraíochtaí ar
fud an chontae trí iarratais a molann comhalta tofa de
Chomhairle Chontae Laoise iad. Cuireadh 69 n-iarratas ar
an gCiste sin isteach sa bhliain 2018.
COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA CHONTAE LAOISE
Tháinig Comhchoiste Póilíneachta Chontae Laoise le chéile
4 huaire sa bhliain 2018. Ghlac an Coiste Straitéis
Comhchoiste Póilíneachta 5 bliana i mí an Mhárta 2016. Sa
bhliain 2018, rinne gach geallsealbhóir comhaontú agus dul
chun cinn ar Phlean Bliantúil Cur Chun Feidhme
comhfhreagrach.
COMÓRTAS MÓRTAS CEANTAIR UILE-OILEÁIN 2018

AN SCÉIM UM ALÁRAIM DHEATAIGH DON PHOBAL

Rinne dhá iontráil ionadaíocht do Laois i gComórtas Mórtas
Ceantair Uile-Oileáin IPB sa bhliain 2018, mar a bhí Pobal
Chill Uisean agus Mol Gníomhaíochta agus Folláine SVT.
Tugann an Comórtas Mórtas Ceantair aitheantas do
thionscnaimh a dtugann pobail áitiúla fúthu d’fhonn mórtas
as a gceantar a chruthú agus ceiliúrann sé an méid
ríthábhachtach a chuireann grúpaí pobail leis an tsochaí.

Ceannaíodh 1500 aláram deataigh faoi choimirce na scéime
náisiúnta seo sa bhliain 2017. Dáileadh iad sa bhliain 2018
le saineolas agus cabhair Sheirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála
Laoise. Rinneadh iarratas ar an scéim sa bhliain 2018 agus
meastar go soláthrófar iad go luath sa bhliain 2019.

Tá Cill Uisean ag díriú ar lár a sráidbhaile a bhunathrú chun
feabhais agus a athbheochan. Le tacaíocht ó
ghníomhaireachtaí áitiúla agus ón gComhairle, fostaíonn an
pobal beoga sin 63 dhuine i bhfostaíochtaí éagsúla ina neagraíochtaí pobail agus ina ngnóthais áitiúla. Chomh maith
leis
sin,
soláthraíonn
sé
spás
do
sheirbhísí
réamhscoile/iarscoile, do spórt agus do thionóil shóisialta
agus pharóiste. D’fhreastail 800 laoch pobail ó áiteanna fud
fad na tíre ar an Oíche Dámhachtainí i mí na Samhna, ar
lena linn a fógraíodh Cill Uisean mar bhuaiteoirí fiúntacha.

Sa bhliain 2018, dhámh an Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail cistiú ab fhiú €870,094 san iomlán faoin Scéim
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2018 do 11
tionscadal/limistéar i gContae Laoise. Rinneadh dul chun
cinn ar na tionscadail a fuair dámhachtain faoin Scéim
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2017. Cuireadh roinnt
díobh i gcrích sa bhliain 2018 agus tá an chuid eile le cur i
gcrích go luath sa bhliain 2019. Fuarthas €983,407 san
iomlán faoi scéim 2017.

Déanann Mol Gníomhaíochta agus Folláine SVT cur chun
cinn ar na gníomhaíochtaí fisiciúla go léir ar an Sráidbhaile, i
mBaile an Bhiocáire agus i dTigh Mochua. Cistíonn
Comhpháirtíocht Spóirt Laoise é trí Chistiú Cuntas
Díomhaoin Spórt Éireann agus faigheann sé tacaíocht ó
Chomhairle Chontae Laoise.

AN CISTE UM ATHGHINIÚINT AGUS FORBAIRT TUAITHE

AN SCÉIM ATHNUACHANA BAILTE AGUS SRÁIDBHAILTE

Sa bhliain 2018, rinne Comhairle Chontae Laoise iarratais
chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ar chistiú
faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe.
Rinneadh iad thar ceann Dharú, Chúil an tSúdaire agus
Mhaighean Rátha. Tabharfar fógra d’iarratasóirí rathúla go
luath sa bhliain 2019.
TIONSCADAIL CHOMHOIBRÍOCHA/CUIMSIÚ SÓISIALTA
Chuaigh
Comhairle
Chontae
Laoise
i
mbun
comhpháirtíochta le geallsealbhóirí i leith tionscadal sa
bhliain 2018:
An Clár Cóitseála Pobail
An Clár Míchumais um Chuimsiú Sóisialta de
chuid Chomhpháirtíocht Spóirt Laoise
Líonra Imeasctha Laoise
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-

Seirbhís Imeasctha Imirce Tearmainn Laoise
Tacaí imeasctha do phobail nua, e.g. cónaitheoirí an
Ionaid Soláthair Dhírigh in Ioma.
Forbairt Straitéis Imeasctha Laoise, rud atá faoi stiúir
ag Comhpháirtíocht Laoise

CLÁR AOISBHÁ LAOISE
Is é atá i gClár Aoisbhá Laoise ná cur chun feidhme áitiúil an
Chláir do Chathracha agus Contaetha Aoisbhácha de chuid
na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS). Féachann an
clár le sochaí chuimsitheach chothromasach a chruthú inar
féidir le daoine scothaosta saol iomlán gníomhach a bhfuil
meas air a mhaireachtáil.
I mí na Nollag 2018, d’éirigh Clár Laoise ina bhall oifigiúil
Líonra Domhanda EDS. Mar bhall, beidh Laois ina cuid
ghluaiseacht dhomhanda mhéadaitheach pobal atá
déanamh dianiarracht freastal níos fearr ar riachtanais
gcónaitheoirí scothaosta.

de
de
ag
na

Chuir siad a nAip darb ainm “Life in Your Pocket” i gcrích
agus seoladh í an 8 Nollaig 2018. Cuirtear de chúram ar an
gComhairle aiseolas a thabhairt do na daoine óga ar fud an
chontae. Déanann sí amhlaidh ar roinnt bealaí, lena náirítear trí na naisc atá aici leis na 8 meánscoil, le
hÓgtheagmháil agus le grúpaí don ógra agus ag a cruinniú
ginearálta bliantúil (CGB), a cuireadh ar siúl an 7 Samhain
2018. D’fhreastail níos mó ná 80 duine óg ó áiteanna ar fud
Laoise ar an CGB. Chomh maith leis sin, rinne 15 thoscaire
a d’fhreastail ar Thaispeántas Náisiúnta Chomhairle na nÓg
ionadaíocht do Chomhairle na nÓg de chuid Laoise sa
bhliain 2018. Sa bhliain 2018, d’fhreastail Cian Mac Gearailt,
feidhmeannach náisiúnta, ar 12 chruinniú ina ról mar a
bhfuiltear ag obair ar thionscadal ar Chomhionannas i
Scoileanna. Le linn na bliana 2018, thug comhaltaí den
Chomhairle láithreoireacht do na comhaltaí tofa, rinne siad
ionadaíocht
do
dhaoine
óga
ag
roinnt
comhairliúchán/cruinnithe, d’éirigh siad ina n-ionadaithe don
ógra ar choistí éagsúla, agus bhuail siad le comhaltaí den
Oireachtas chun saincheisteanna a tharraingt anuas maidir
le cistiú do sheirbhísí don ógra i Laois.

Comhaontas Aoisbhá Laoise, ar coiste idirghníomhaireachta
é a bhfuil de chúram air an Clár Aoisbhá a sholáthar, lean sé
le teacht le chéile ar fud na bliana 2018 chun na cuspóirí atá
leagtha amach sa Straitéis um Chontae Aoisbhách Laoise
2016-2021 a chur chun feidhme.
Fóram Daoine Scothaosta Laoise, atá comhdhéanta de 20
oibrí deonach agus a dhéanann ionadaíocht do dhaoine
scothaosta, déanann sé faireachán ar sholáthar
gníomhaireachta na Straitéise Aoisbhá agus cinntíonn sé go
gcuirfidh sé na hathruithe cuí i bhfeidhm. Ar na gníomhartha
sa straitéis ar chuir Comhairle Chontae Laoise tús leo
cheana féin i gcomhpháirt leis an bhFóram Daoine
Scothaosta tá Páirceáil Aoisbhách, an Scéim Aitheanta
Gnóthas Aoisbhách, Teachtaireacht i mBuidéal, agus
Eolaire Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta.

TACAÍ DON ÓGRA
Leanadh sa bhliain 2018 le tacaíocht a thabhairt do dhaoine
óga i Laois. Déantar ionadaíocht don Chomhairle ar
Chuibhreannas Caifé Ógra Ráth Domhnaigh agus ar
Thionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána i bPort
Laoise agus i gCúil an tSúdaire.
Comhpháirtíocht Oideachais
Tá an clár Comhpháirtíochta Gnó Scoileanna “Scileanna ag
an Obair” dírithe ar dhaltaí 5ú bliain. Tá sé mar aidhm leis
críochnú scoile a spreagadh agus béim a leagan ar an
tábhacht a bhaineann le hoideachas tríú leibhéal a
bhreithniú mar rogha inmharthana do gach dalta tríd an scoil
a nascadh i gcomhpháirtíocht le gnóthas/eagraíocht is
fostóir. Sa scoilbhliain 2017/2018, cuireadh roinnt ball foirne
den Chomhairle a bhfuil cúlraí difriúla oibre agus oideachais
acu in aithne do 22 dhalta ó Choláiste Phort Laoise. Thug
siad cuairt ar Stáisiún Dóiteáin Phort Laoise freisin. Tugadh
comhairle dóibh maidir le conas ba cheart CV a ullmhú agus
rinneadh bréagagallaimh. Faigheann an clár cabhair ón
gComhpháirtíocht Náisiúnta Ghnó Scoileanna agus ón
Roinn Oideachais agus Scileanna.

Comhairle na nÓg de chuid Laoise
Déanann Comhairle na nÓg de chuid Laoise dianiarracht
ionadaíocht a dhéanamh do mhuintir óga Laoise agus
féachann sí lena dtuairimí a chur in iúl go soiléir i measc na
gcinnteoirí is aosaigh inár gcontae, rud a chuirfidh ar
chumas na glúine atá le teacht áit níos fearr le cónaí ann, le
hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air a dhéanamh dár
gcontae. Agus iad á gcomhordú ag Obair d’Ógra Éireann
(Laois) i gcomhar le Comhairle Chontae Laoise, tháinig na
25 bhall óga de Chomhairle na nÓg de chuid Laoise níos mó
ná 32 uair sa bhliain 2018.
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Féile an tSeandaingin 2018

Táscairí Feidhmíochta 2017
An céatadán de scoileanna áitiúla atá
bainteach le scéim áitiúil Chomhairle
na nÓg

Cuireadh Féile Bhliantúil an tSeandaingin, an 3ú ceann dá
leithéid, ar siúl i mBaile Phort Laoise idir an 23 Meitheamh
agus an 25 Meitheamh. D’fhreastail slua mór ar an imeacht
trí lá, ar lena linn a cuireadh siamsaíocht ar fáil do gach
aoisghrúpa agus do theaghlaigh. Ar na nithe a bhí ann bhí
cainteanna oidhreachta, coiméide, ceol beo, boghdóireacht,
cathéidí, éin chreiche, déanamh scéithe, ceardaíocht,
cócaireacht, agus turais stairiúla.

77.78%

An líon Eagraíochtaí ar an gClár Contae
ag an 31/12/2017

404

An céatadán d’Eagraíochtaí ar an gClár
Contae a roghnaigh páirt a ghlacadh
sa Choláiste Cuimsithe Shóisialta leis an
Líonra Rannpháirtíochta Pobail

12.62

An Fhéile Babhdán 2018

Sa bhliain 2018, lean Comhairle Chontae Laoise le Laois a
chur chun cinn ach féilte agus imeachtaí éagsúla a chur ar
aghaidh agus tacú le Bord Thurasóireacht Laoise.

Cuireadh an Fhéile Bhliantúil Babhdán, an 9ú ceann dá
leithéid, ar siúl i nDarú ón Domhnach an 29 Iúil go dtí an
Luan an 6 Lúnasa. D’fhreastail slua mór ar an imeacht i
mbliana an athuair. Bhí neart gníomhaíochtaí ann do
theaghlaigh, lenar áiríodh ealaíona agus ceardaíocht,
ceardlanna, ceol, agus an bailiúchán babhdán.

An Scéim Deontais Turasóireachta 2018

Rás Éireannach Carranna Clasaiceacha Gordon Bennett

Leithdháileadh €60,750 san iomlán ar fhéilte/imeachtaí agus
ar pharáidí trí Scéim Deontas Turasóireachta Chomhairle
Chontae Laoise sa bhliain 2018. Áiríodh leo sin: Féile an
tSeandaingin; Féile Babhdán Dharú; Rás Carranna
Clasaiceacha Gordon Bennett; Rothaíocht Oidhreachta High
Nelly de chuid Ramble in Éirinn; an Railí Náisiúnta Inneall
Gaile; agus Féile ‘Beat the Barge’ i Sráid an Bhiocáire.
Chomh maith leis sin, thacaigh an Chomhairle le raon féilte
beaga amhail Féile an tSléibhe i Ros Fhionnghlaise, Fleadh
Laoise, agus Paráidí Lá Fhéile Pádraig ar fud Chontae
Laoise.

D’éirigh le deireadh seachtaine na gCarranna Clasaiceacha
an athuair. Ghlac breis agus 70 Carr Seanré agus a n-úinéirí
páirt san imeacht seo, atá ar cheann de phríomhbhuaicphointí na Bliana Féile i Laois. 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.

TURASÓIREACHT

Féile Garraí Laoise 2018 - “Buds & Blossoms”
Don tríú bliain i ndiaidh a chéile, cuireadh Féile Garraí
Laoise ar siúl Dé Domhnaigh an 10 Meitheamh i dTailte
Pobail na Spince. Labhair Bob Brown, Paul Smyth agus
Dermot O’Neill, saineolaithe garraí, ag an bhFéile. Bhí raon
leathan cineálacha planda, bia agus ceardaíochta ar
taispeáint. Bhí plandlanna speisialtóra ó áiteanna ar fud na
hÉireann i láthair ag an imeacht freisin, rud a bhíonn ag fás
gach bliain.

An Fhéile Baoise, an Chúlchoill
Rinne Pobal na Cúlchoille an chéad Fhéile Ceoil, Coiméide
agus Cultúir inscne-chothromaithe ar an gCúlchoill riamh a
eagrú agus a reáchtáil ar dheireadh seachtaine an 20 Iúil
agus an 21 Iúil. I dteannta margaí feirmeoirí agus stallaí bia,
bhí an chéad Chraobhchomórtas Déanta Leite Éireannaigh
riamh ar cheann de bhuaicphointí an imeachta.

Seirbhísí
Beochana
don
Straitéis
Turasóireachta Contae 2018-2022

Dúshlán Idirnáisiúnta Gailf Laoise

Forbartha

Cuireadh Dúshlán Idirnáisiúnta Gailf Laoise 2018 ar siúl Dé
Máirt an 22 Bealtaine agus Dé Céadaoin an 23 Bealtaine
2018 i gClub Gailf Chúil an tSúdaire agus i gClub Gailf an
Heritage. D’fháiltigh na himreoirí go léir roimh an athrú
formáide, a d’fhág gur imríodh comórtas foirne ceathrair in
ionad comórtas foirne beirte. Bhí na himreoirí a thaistil chuig
an imeacht ríméadach leis an gcóiríocht agus an
tsiamsaíocht a cuireadh ar fáil.

Ag teacht sna sála ar sheoladh na Straitéise Turasóireachta
nua i mí Feabhra, d’iarr Turasóireacht Laoise tairiscintí le
haghaidh conraitheoir oiriúnach a cheapadh, a sholáthródh
Beochan Straitéise le haghaidh Straitéis Turasóireachta
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Scoil Cheoil Laoise

Laoise agus seirbhísí eile don Bhord. Bronnadh an
conradh ar Big Idea Consulting ar feadh 12 mhí. Tá tús
curtha ag an gCuideachta Chomhairliúcháin le hobair i
gcomhar leis an mBord agus leis an gContae a chur
chun cinn.

Tháinig méadú ar an rollú i mí Mheán Fómhair 2018. Bhí
360 dalta agus 16 theagascóir pháirtaimseartha ar an rolla
agus tugadh ranganna breise isteach sa phianó, sa ghiotár
agus san amhránaíocht. An 10 Feabhra 2018, thug
Ceolfhoireann na nÓg de chuid Scoil Cheoil Laoise taibhiú
iontach ag Féile Bhliantúil ghradamach Chumann
Ceolfhoirne na nÓg sa Cheoláras Náisiúnta. Déardaoin an
15 Márta, cuireadh Máistir-rang mac léinn téaduirlisí Scoil
Cheoil Laoise ar siúl le Redmond O’Toole, ball de
ConTempo Quartet de chuid RTÉ agus Giotáraí
Clasaiceach. Reáchtáladh an t-imeacht i gcomhar le hIonad
Ealaíon Dhún Másc. Rinne breis agus 100 mac léinn
scrúduithe trí Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann agus trí
Bhord Gaolmhar na gCeolscoileanna Ríoga i mí na
Bealtaine. Baineadh torthaí sármhaithe amach, lenar áiríodh
2 Ghradam Ardghnóthachtálaí don Dordveidhil. Óstáladh
san áitreabh nua do Scoil Cheoil Laoise agus do Ghiniúint
Ceoil Laoise roinnt imeachtaí agus seisiúin scrúduithe agus
tá sé ag teacht chun cinn mar ionad feabhais sa Lár Tíre.

Seoladh Rian Rothar Sléibhe Shliabh Bladhma
Dé hAoine an 27 Aibreán, rinne Charlie Flanagan, an tAire
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Céim 1 de Rian Rothar
Sléibhe Laoise/Uíbh Fhailí a sheoladh go hoifigiúil ar an
láithreán ar Shliabh Bladhma. Is tionscadal comhoibríoch é
idir Comhairle Chontae Laoise, Comhairle Contae Uíbh
Fhailí agus Coillte. Is é a bheidh i gceist le Céim 1 ná rianta
rothaíochta trastíre easbhóthair atá 35 km ar fad a thógáil ar
thailte foraoise ar le Coillte iad. Tá thart ar leath na dtailte
lonnaithe ar an mBarr Riabhach i gContae Laoise agus tá a
leath lonnaithe i gCionn Eitigh i gContae Uíbh Fhailí.
AN RANNÓG EALAÍON
Giniúint Ceoil Laoise
Bliain thábhachtach do Ghiniúint Ceoil Laoise a bhí sa
bhliain 2018. I dteannta Scoil Cheoil Laoise, eagraíocht
comhpháirtíochta, fuarthas áitreabh buan d’oideachas ceoil i
lár baile Phort Laoise i mí Lúnasa 2018. Bhí an obair sin faoi
stiúir ag Comhairle Chontae Laoise agus fuair sí tacaíocht ó
Bhord Oideachais agus Oiliúna Laoise/Uíbh Fhailí. Tá sé
lonnaithe san fhoirgneamh a mbíodh Scoil Mhuire lonnaithe
ann agus is ansin a óstáiltear na gníomhaíochtaí go léir atá
ar siúl sa tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine, lena náirítear ranganna, grúpaí ensemble, bannaí, grúpaí, cór
agus ceolfhoireann.
Ghlac níos mó ná 3500 duine óg páirt i gcláir Ghiniúint Ceoil
Laoise sa bhliain 2018. Tá sé shnáithe cláir ann, ar oibrigh
20 ceoltóir orthu ar bhonn páirtaimseartha agus ar bhonn
lánaimseartha araon. Ar na buaicphointí sa bhliain 2018 bhí
sraith imeachtaí ceoil ar imeachtaí bliantúla iad anois, mar a
bhí: Féile chomhroinnte daltaí le Scoil Cheoil Laoise i mí an
Mhárta; féile 3 lá ‘Music at the Malt House 2018’ ar an
Sráidbhaile i mí Aibreáin; imeacht mórscála amhránaíochta
‘Schools Out for Summer 2018’ i mí an Mheithimh, rud ar
ghlac 400 amhránaí óg páirt ann; cláir shamhraidh i mí Iúil;
Lá Náisiúnta na Cláirsí i mí Dheireadh Fómhair; agus an 3ú
Tionól bliantúil don chláirseach agus do na píoba, rud a
mheall daoine óga ó áiteanna fud fad na hÉireann go Port
Laoise i mí na Samhna. Thug ceoltóirí óga a lán taibhithe
iontacha. Áiríodh leo sin taibhithe agus ceardlanna ag Féile
Idirnáisiúnta Cláirsí Dhún Éideann i mí an Mhárta; Fleadh
Cheoil na hÉireann i nDroichead Átha i mí Lúnasa; agus
taibhiú don Phrionsa Albert ar Monacó i Monacó i mí
Dheireadh Fómhair. Sa bhliain 2018, sholáthair Giniúint
Ceoil Laoise cláir sheachtainiúla i 29 scoil/n-ionad ar fud
Laoise.

Téatar Ógra Laoise

Tá dhá ghrúpa i bPort Laoise ag Téatar Ógra Laoise.
Tacaítear leis an Téatar Ógra i gCúil an tSúdaire i gcomhar
le Grúpa Iarscoile Chúil an tSúdaire agus tacaítear leis i
Maighean Rátha le Cumann Forbartha Mhaighean Rátha.
Áirítear leis an gclár ceardlanna seachtainiúla do suas go dtí
80 leanbh/duine óg, nithe atá faoi stiúir ag teagascóirí
cáilithe drámaíochta. Ar na taibhithe a tugadh i mí na
Bealtaine 2018 in Ionad Ealaíon Dhún Másc bhí ‘Grimm
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Fairy Tales’ agus ‘The Black Eyes’. Ceapadh Louise White
mar Chomhordaitheoir ar Théatar Ógra Laoise i mí Mheán
Fómhair.
Ionad Oidhreachta Dhún Másc

Féile Bealtaine do Dhaoine Scothaosta
Chuir an Oifig Ealaíon clár iomlán imeachtaí i láthair do
dhaoine scothaosta i dtimpeallachtaí pobail agus cúraim le
linn mhí na Bealtaine.

Leanann Comhairle Chontae Laoise ar aghaidh ag tacú le
hIonad Ealaíon Dhún Másc mar cheann amháin de na
príomhionaid Ealaíon i Laois. Leanann Oifig Ealaíon Laoise
le hobair i gcomhar le hIonad Ealaíon Dhún Másc ar roinnt
clár saibhrithe.

Tionscadail Chomhoibríocha an Láir Tíre

Teach Ealaíne Laoise, an Sráidbhaile

Taispeántas na mBailedhreach

Sa bhliain 2018, d’óstáil Dánlann an Tí Ealaíne 5
thaispeántas aonair, cónaitheachtaí ealaíontóra, ceardlanna
ealaíne, turais, agus cainteanna. Áiríodh leis na himeachtaí
buaicphointe “The Stradbally Six”, a bhí ina thaispeántas
saothair le seisear ealaíontóirí cónaitheacha ón Teach
Ealaíne. Ar na buaicphointí eile bhí taispeántas agus máistirranganna d’aosaigh san ealaín luibheolaíoch le Mary Dillon,
ealaíontóir, i mí Iúil. Bhí an bhliain 2018 ar cheann de na
blianta is gnóthaí ón uair a osclaíodh an tsaoráid. Bhí na
hárasáin agus na stiúideonna áitithe go hiomlán fud fad na
bliana.

Tháinig Taispeántas na mBailedhreach le Mary Burke,
ealaíontóir, chun deiridh tar éis camchuairt naoi mí sa bhliain
2018. Osclaíodh pictiúir inar léiríodh 12 theach de chuid an
tSráidbhaile in Ionad Ealaíon Dhún Másc. Áiríodh leis sin
seimineár ar ‘Idirphlé leis an Ailtireacht: An Baile Éireannach
a Athléiriú’. Taispeánadh é sa samhradh i gCartlann
Seandálaíochta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha
Cliath 2, áit ar reáchtáladh sraith cainteanna am lóin dar
teideal ‘Cainteanna Baile’. Tugadh é ar camchuairt ansin go
hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, agus tháinig sé chun
deiridh le seimineár sa leabharlann ar théama na n-ealaíon
agus rannpháirtíocht an phobail. Tá an chríoch le cur ar siúl i
dTeach Ealaíne Laoise i mí Eanáir 2019.

Rinneadh dhá iris Ealaíon agus Chultúir don Lár Tíre a
fhoilsiú agus a dháileadh ar fud na tíre agus ar fud réigiúin
an Láir Tíre sa bhliain 2018.

An Clár Ealaíon Samhraidh
Ar na ceardlanna éagsúla i mí Iúil bhí Ealaín Sorcais;
Prionta agus Colláis; Eitil d’Eitleog; Ealaín inár
dTimpeallacht; Potaireacht; agus tionscadail i Móinteach
Mílic agus i Maighean Rátha.
An Oíche Chultúir Náisiúnta

An Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna
Bhí an Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna á reáchtáil i naoi scoil
sa bhliain 2018. Tríd an Scéim sin, tá daltaí in ann
eispéireas domhain a bheith acu leis an ealaíontóir gairmiúil
agus tá an deis acu cineálacha difriúla meán ealaíne a
bhlaiseadh. Áiríodh leis na scoileanna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratheniska N.S.
Scoil Bhríde N.S., Maighean Rátha
Camross N.S.
St. Fintan's Boys N.S., Maighean Rátha
Portlaoise College, Port Laoise
Scoil Mhuire N.S., Mainistir Laoise
Newtown N.S.
Scoil Tighearnach Naofa N.S., an Chúlchoill
Rosenallis N.S.

D’éirigh go geal leis an Oíche Chultúir 2018 i Laois.
Cuireadh 30 imeacht leithleacha in aisce ar siúl sa chontae
Dé hAoine an 22 Meán Fómhair. Áiríodh leo taibhithe Téatar
Sráide
Sorcais;
stiúideonna
oscailte;
ceardlanna;
taispeántais; ceol; léamha; amhránaíocht; damhsa;
scannáin; imeachtaí liteartha; taispeántais bhia; agus turais
threoraithe in aisce.
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Féile Liteartha na nDuilleog
I bhFéile Scríbhneoireachta agus Ceoil na nDuilleog i mí na
Samhna, soláthraíodh clár saibhir éagsúil a chuimsigh
léamha, díospóireachtaí, ceol, taibhithe an fhocail
labhartha, ceardlanna, agus seoltaí leabhair. Buaicphointe
ba ea oíche iontach comhrá, ceoil agus léamh le Helen
Cullen, Brian Keenan agus Dermot Bolger agus ceol le
Seán Ryan agus Kathleen Loughnane. Ar na buaicphointí
eile bhí imeacht Gaeilge in Ionad Siopadóireachta Laoise
darb ainm Gaeilge Tamagotchi, ar suiteán le Manchán
Mangan é.

An Focal Labhartha agus ceol in Ionad Ealaíon Dhún
Másc le linn Fhéile na nDuilleog i mí na Samhna,
taispeánadh ann saothar le Stephen James Smith agus
roinnt de na daoine óga ar oibrigh sé leo sa chlár.

•

Ar na gníomhaíochtaí eile bhí

•
•
•
•

Dámhachtainí Deontas Gníomh Ealaíon
Sparánacht Ionad Tyrone Guthrie
Taispeántais
Tacaíocht d’Fhéilte agus d’imeachtaí ealaíon
pobail

An Clár Éire Ildánach de chuid Laoise
Bhí ríméad ar an Oifig Ealaíon na nithe seo a leanas a
sholáthar sa bhliain 2018 le cistiú ón gClár Éire Ildánach:

•

An Clár Éire Ildánach atá á chistiú ag an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta, soláthrófar é thar 5 bliana idir
2018 agus 2022.

Cruinniú na nÓg
Táscairí Feidhmíochta 2017

Cuireadh ar siúl é an 23 Meitheamh mar chuid
d’Fhéile an tSeandaingin i bPort Laoise.
Áiríodh leis gníomhaíochtaí éagsúla in aisce a bhí
dírithe ar an leanbh, lenar áiríodh: taibhiú
scileanna sorcais; ceardlanna; maisiú cístín cupa;
déanamh scéithe; damhsa ilchultúrtha; taibhithe
drámaíochta agus ceoil; scéalaíocht; triail uirlisí;
ciorcal drumadóireachta; taibhithe damhsa; agus
ceardlann agus taibhithe rapcheoil.

•

Clár Deontais Éire Ildánach
Coimisiún Ceoil Ghiniúint Ceoil Laoise Taibhíodh coimisiún nua do cheolfhoireann cláirsí
Laoise den chéad uair le haghaidh Lá Náisiúnta na
Cláirsí an 20 Deireadh Fómhair 2018.
WALKING Portlaoise - Tionscadal Scannáin Scannán faisnéise neamhspleách ar léirigh Anne
Marie Kelly é i bPort Laoise, tacaíodh leis chun é a
thabhairt chuig an gcéim deiridh den léiriú.
Saluting the Brave, seó ar léirigh Emer Dunne é
agus ina gceiliúrtar laochra ciúine an Chéad
Chogaidh Dhomhanda trí cheol, amhránaíocht,
drámaíocht agus damhsa in Ionad Ealaíon
Mhóinteach Mílic.
Cua - D’eascair sé seo as cúnamh a tugadh sa
bhliain 2017 chun seó Cua a thabhairt chuig pobail
tuaithe i gContae Laoise agus leathnaíodh é go
hAlbain ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair.
Free Market, Éire, ag Féile Dhébhliantúil na
Veinéise 2018 - Cistiú chun Móinteach Mílic a chur
ar áireamh i bhFéile Dhébhliantúil Ailtireachta na
Veinéise i dteannta 9 mbaile Éireannacha eile chun
béim a leagan ar na dúshláin éagsúla atá roimh
bhailte beaga Éireannacha.
100 Snow White Horses - Ag teacht sna sála ar an
gclár a reáchtáladh le Giniúint Ceoil Laoise agus
Scoileanna Laoise sa bhliain 2017, thaifead John
Spillane, amhránaí, an comhdhéanamh dar teideal
‘100 Snow White Horses’ agus áiríodh leis an grúpa
sinsearach ensemble cláirsí.

The Bog Road – a tháinig sna sála ar thionscadal
2017 le Barry Keegan, scríbhneoir The Bog Road,
úrscéal grafach. Cuireadh seoladh an tsaothair i
Laois ar siúl in Áras an Chontae agus cuireadh
ceardlanna air ar siúl i Meánscoileanna i mí na
Samhna.

An líon Deontas Ealaíon a leithdháileadh
in aghaidh gach 1,000 duine
An líon Grúpaí Téatar
Ógra
Ceardlanna Ealaíne Samhraidh
Scoil Cheoil Laoise - An líon daltaí
Giniúint Ceoil Laoise
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AN RANNÓG SPÓIRT AGUS FÓILLÍOCHTA

An tSeachtain Náisiúnta Áineasa

Lean an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta ar aghaidh ag
soláthar sraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí sa bhliain
2018. Ar na buaicphointí bhí:

Is é atá sa tSeachtain Náisiúnta Áineasa ná
comhthionscnamh idir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
agus Údaráis Áitiúla. Tá an tSeachtain Náisiúnta Áineasa
dírithe ar dhaoine óga idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana
d’aois. Ba é cuspóir foriomlán an imeachta sa bhliain 2018
ná a léiriú cé chomh tábhachtach is atá an t-áineas do
dhaoine óga agus iad a spreagadh gníomhaíocht amuigh
faoin spéir a thriail. Sholáthair an Rannóg Fóillíochta i
gComhairle Chontae Laoise clár seachtaine lenar áiríodh lá
oiliúna marthanais ar an gCoill i gCnocán na Mac Tíre,
siúlóid
eachtraíochta
i
Sliabh
Bladhma,
agus
clármharcaíocht seaschéaslóireachta agus cadhcáil ar an
bhFeoir i mBaile an Chaisleáin.

Saoráidí Fóillíochta agus Súgartha
Leanann Ionad Fóillíochta Phort Laoise agus Ionad
Fóillíochta Chúil an tSúdaire le sársheirbhísí fóillíochta poiblí
a sholáthar i gContae Laoise. Bhuaigh Ionad Fóillíochta
Chúil an tSúdaire Gradam Chaighdeáin Cháilíochta
Náisiúnta Ireland Active do Shláinte agus Folláine Fóillíochta
sa bhliain 2019. Leanann Comhairle Chontae Laoise le fiche
saoráid súgartha pobail a bhainistiú. Teastaíonn uathu clár
suntasach cothabhála agus deisiúcháin gach bliain chun
ardcháilíocht seirbhíse a choinneáil ar bun.
Seachtain na Rothar
D’éirigh le Comhairle Chontae Laoise cistiú ab fhiú €5,500 a
fháil ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun Clár
Sheachtain na Rothar 2018 a sholáthar. Úsáideadh an cistiú
sin chun 18 n-imeacht a chomhordú le cabhair ó ghrúpaí
pobail ar fud an chontae. Is é atá i Seachtain na Rothar ná
clár náisiúnta a spreag daoine a rothar a úsáid le haghaidh
taistil agus fóillíochta ón 9 Meitheamh go dtí an 17
Meitheamh. Ar na himeachtaí bhí Mountrath Bite Cycle,
Babhtaí Rothaíochta Spraoi Teaghlaigh, 8 nImeacht
Rothaíochta Scoile agus Babhtaí Rothaíochta Ionad Oibre,
lena n-áirítear Bikes ‘n’ Bites de chuid Chomhairle Chontae
Laoise.
An Clár Ghníomhaíochta do Leanaí agus do Dhaoine Óga

Comhpháirtíocht le Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta
Mhéadaigh Comhairle Chontae Laoise na comhpháirtíochtaí
rathúla atá aige le Cumann Sacair na hÉireann, Cumann
Pheil na mBan, Cumann Rugbaí Laighean, CLG Laighean
agus Lúthchleasaíocht Éireann chun cistiú a thabhairt do
chlár spóirt pobail a chomhlíonfaidh na haidhmeanna seo a
leanas:

•

Rannpháirtíocht i ngníomhaíocht fhisiciúil a mhéadú,
acmhainn a fhorbairt agus comhtháthú pobail a
fheabhsú, agus béim á leagan ar dhaoine i bpobail
nua/limistéir thithíochta nua, ar dhaonraí/ar phobail
faoi mhíbhuntáiste, agus ar limistéir a bhfuil rochtain
laghdaithe acu ar rannpháirtíocht i ngníomhaíocht
spóirt.

•

Comhionannas na rannpháirtíochta inscne i
spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil a chinntiú.

Bróisíur Samhraidh

•

Tháirg an Oifig Spóirt agus Fóillíochta an treoir bhliantúil
uaithi maidir le gníomhaíochtaí samhraidh do theaghlaigh.
Dáileadh 10,000 cóip ar scoileanna agus ar fhoirgnimh
phoiblí i gContae Laoise.
Leadóg Páirceanna
Rinne Comhairle Chontae Laoise clár an-éagsúil samhraidh
a eagrú agus a sholáthar ar fud an chontae sa bhliain 2018.
Soláthraíodh Leadóg Páirceanna i Mainistir Laoise,
Móinteach Mílic, Port Laoise agus Cúil an tSúdaire. Ghlac
140 leanbh páirt sa chlár.
An Lá Náisiúnta Súgartha
Sholáthair Comhairle Chontae Laoise imeacht in aisce in
St. Fergal’s College, Ráth Domhnaigh. Ba é
príomhghníomhaíocht an lae ná an Comórtas Spraíúil don
Teaghlach is Aclaí i Ráth Domhnaigh agus Eiréil. San
imeacht spraíúil sin, iarradh ar theaghlaigh obair bhuíne,
comhordú agus scileanna réitithe fadhbanna, i measc
nithe eile, a úsáid. Sholáthair an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige cistiú ar son an Lae Náisiúnta Súgartha.

Úsáid mhéadaithe na saoráidí poiblí spóirt agus
áineasa atá faoi úinéireacht Chomhairle Chontae
Laoise/atá a mbainistiú ag an gComhairle a
spreagadh.

Ceann de na príomhchláir a soláthraíodh ba ea Cluichí ar an
bhFaiche i mBaile Uí Laigheanáin, Maighean Rátha,
Móinteach Mílic, Mainistir Laoise, Ráth Domhnaigh agus
Darú. Ghlac 292 leanbh san iomlán páirt sa chlár thar 12
sheachtain.
An Clár Forbartha Fichille
D’oibrigh an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta agus an
tSeirbhís Leabharlainne le chéile an athuair chun leanaí a
spreagadh ficheall a imirt agus chun tacú le clubanna fichille
a fhorbairt i leabharlanna craoibhe. I mí na Samhna,
cuireadh an dara Comórtas bliantúil Fichille do Shóisir de
chuid Chomhairle Chontae Laoise ar siúl in Portlaoise
College. Ghlac 114 leanbh páirt ann. Bhronn an
Comhairleoir Willie Aird na duaiseanna ar an scoil, ar an
gclub agus ar na himreoirí aonair ar éirigh leo.
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Tionscadail Speisialta 2018
An Clár Eachtraíochta Amuigh faoin Spéir i Limistéir
Uirbeacha

tSúdaire agus i Móinteach Mílic atá na trí shlí a osclaíodh i
mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna 2018.
Moil Phobail Ghníomhaigh
Leanann an Rannóg Spóirt agus Fóillíochta le hobair 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 aidhm na mol pobail ghníomhaigh ná
spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do phobail áitiúla
bheith níos réamhghníomhaí i gcláir ghníomhaíochta fisiciúla
a phleanáil agus a sholáthar ag leibhéal áitiúil. Sholáthair an
Rannóg Spóirt agus Fóillíochta tacaíocht agus cláir sa
bhliain 2018 do Mhol Spóirt Pobail SVT agus é ag ullmhú
don Chomórtas Mórtas Ceantair Uile-Oileáin.
Cistiú Thionscadail Éire Shláintiúil 2018

Chuir Rannóg Spóirt agus Fóillíochta Laoise tús le Clár
Eachtraíochta Amuigh faoin Spéir i Limistéir Uirbeacha a
sholáthar. Is tionscnamh é a chistítear ó Chiste na gCuntas
Díomhaoin trí Chomhpháirtíocht Spóirt Laoise. Is é cuspóir
an chláir an rochtain ar ghníomhaíochtaí eachtraíochta
amuigh faoin spéir a mhéadú do dhaoine óga i limistéir
uirbeacha. Soláthraíodh an clár i gcomhpháirt le scoileanna,
grúpaí ógra, clubanna obair baile agus soláthraithe seirbhíse
áitiúla.

Thug Éire Shláintiúil cistiú do na tionscadail seo a leanas sa
bhliain 2018:

Paddles Up

•

Fuair Comhairle Chontae Laoise cistiú ó Uiscebhealaí
Éireann chun clár nua canúála darb ainm “Paddles Up” a
sholáthar i gcomhpháirt le Club Cadhcála/Canúála SVT.
Ghlac 30 rannpháirtí páirt i gclár teagaisc 20 uair agus rinne
Baile an Bhiocáire óstáil ar imeacht críche réigiúnach ar
fhreastail níos mó ná 100 duine air.

Tacaíocht do Chlubanna/do Ghrúpaí Pobail

An Scéim Bonneagair Áineasa Amuigh faoin Spéir
Forbairt Shlí na Sláinte

•

•

An Soláthar Gníomhaíochta Fisiciúla agus
Áineasa a Bhreisiú, agus Cistiú do Pháirc an
Phobail, Cúil an tSúdaire, rud ar ina leith a
bronnadh Gradam Brataí Uaine i mí Iúil 2018.
Cláir Ghníomhaíochta Páirce a sholáthar i dtrí
pháirc: Cúil an tSúdaire, Port Laoise, agus
Maighean Rátha
Ardaitheoir a shuiteáil chun an rochtain ar an linn
snámha in Ionad Fóillíochta Chúil an tSúdaire a
mhéadú.

Lean an Oifig Spóirt agus Fóillíochta le hobair le clubanna,
le scoileanna agus le grúpaí pobail sa bhliain 2018 chun
iarratas a dhéanamh ar chistiú agus é a íostarraingt le
haghaidh a saoráidí a fhorbairt. Áiríodh leo sin:

•
•
•

Seoladh trí bhealach siúil nua de chuid Shlí na Sláinte le
cistiú ón Rannóg Spóirt agus Fóillíochta. Is é is Slí na
Sláinte ann ná tionscnamh uathúil chur chun cinn na Sláinte
de chuid Fhoras Croí na hÉireann. Tá sé mar aidhm leis
daoine a spreagadh siúl ar son na sláinte agus na fóillíochta
ach bealaí tomhaiste mapáilte siúil a chruthú in ionaid oibre,
i bpobail agus i scoileanna. Is i bPort Laoise, i gCúil an
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An Scéim Deontais Caipitil Spóirt
An Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte
An Scéim Bonneagair Áineasa Amuigh faoin
Spéir i Limistéir Thuaithe.
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LEABHARLANNA
Leanann an tSeirbhís Leabharlainne le ról tábhachtach a
chomhlíonadh do na pobail go léir i gContae Laoise.
Tairgeann sí seirbhís éifeachtúil túslíne do gach ball, agus
rochtain ar leabhair, meáin, seirbhísí ar líne agus
Idirlíon/WiFi á soláthar aici dóibh. Sa bhliain 2018, bhí níos
mó ná 10,000 ball ag ár leabharlanna. Taifeadadh 239,000
cuairt sa bhliain. Mar thoradh ar an infheistíocht leantach sa
stoc d’aosaigh agus d’ógánaigh, eisíodh thart ar 225,000
mír, lenar áiríodh leabhair, closleabhair, tréimhseacháin,
DVDanna, agus ábhar staire áitiúla.
Seirbhísí na Leabharlann
Oibríonn na leabharlanna le lear grúpaí ina bpobail agus
tairgeann siad imeachtaí ilchineálacha agus clár
taispeántas. Sa bhliain 2018, rinneadh óstáil ar 1,894
imeacht sa chontae. D’fhreastail níos mó ná 19,200 duine
orthu. Ar na buaicphointí bhí cuairteanna ag údair, grúpaí
cniotála, ciorcal comhrá agus clubanna leabhar. Ionaid
mhóréilimh fós le haghaidh taispeántais ealaíne, chultúrtha
agus oideachasúla iad na dánlanna i Móinteach Mílic agus i
Mainistir Laoise.
Ní hé amháin go dtairgeann na leabharlanna poiblí leabhair
ach tairgeann siad raon leathan seirbhísí i ngach brainse
freisin. Áirítear leo sin: closleabhair; DVDanna; ceol;
acmhainní ar líne; nuachtáin laethúla agus irisí; imeachtaí in
aisce agus clubanna; saoráidí priontála, fótachóipeála agus
scanacháin; WiFi in aisce do bhaill; agus seirbhísí Idirlín
leathanbhanda
ar
phraghas
réasúnta.
Tairgeann
leabharlanna
nua-aimseartha
timpeallacht
shaibhir
chultúrtha agus oideachasúil ina gcuirtear spás agus
rochtain ar fáil do na daoine sin ar mian leo a saol laethúil a
shaibhriú.

sála ar sheoladh na straitéise náisiúnta, tá Plean Seirbhísí
Leabharlainne nua don chontae á ullmhú faoi láthair chun
cabhrú leis na cuspóirí sa straitéis náisiúnta a
chomhlíonadh.
Ar aon dul leis an straitéis náisiúnta do leabharlanna dar
teideal “Deiseanna do Chách”, rinneadh dul chun cinn ar
roinnt tionscnamh sa bhliain 2018, go háirithe ar Sierra, an
Córas Bainistíochta Leabharlainne comhroinnte.
Faoin straitéis, cuirtear ballraíocht in aisce ar fáil do gach
saoránach i Laois. Is féidir leo leas a bhaint freisin as
ríomhleabhair agus ríomhacmhainní in aisce trí
www.laois.ie.
Ceanncheathrú Leabharlainne agus an Stair Áitiúil
Is ann do gheall le 4,000 imleabhar sa rannóg seo. Ina
measc tá leabhair, irisleabhair, nuachtáin, grianghraif,
mapaí, sleamhnáin, micrifhíseanna agus micreascannáin.
Meallann sé sin raon leathan cuairteoirí, lena n-áirítear mic
léinn, daoine atá ag déanamh staidéar ar a gceantar áitiúil,
Meiriceánaigh agus Astrálaigh atá ag cuardach
fhréamhacha Laoise, staraithe áitiúla, agus daoine eile atá
ag baint leas as ábhar foinse príomha le haghaidh
foilseacháin agus saothair. Leanann baill foirne le hábhar a
fheabhsú
agus
ábhar
breise
a
chur
le
www.askaboutireland.ie, an suíomh Gréasáin staire áitiúla.
Tugtar faisnéis ann faoi Laois, na gnásanna áitiúla agus
béaloideas an chontae. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar
an
leathanach
Gréasáin
leabharlainne
http://www.laois.ie/departments/libraries/services/localresearch/local-studies/
Forbairt Caipitil
Leabharlann Phort Laoise

An Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh
D’eagraigh Seirbhís Leabharlainne Contae Laoise dúshlán
léitheoireachta samhraidh. Sa bhliain 2018, ghlac sí páirt sa
Chlár Léitheoireachta Samhraidh náisiúnta a dtacaíonn
Aonad Forbartha Leabharlann na Gníomhaireachta
Bainistíochta Rialtais Áitiúil leis. Chistigh Comhairle Chontae
Laoise an tionscnamh sin. Tá an t-imeacht dírithe ar leanaí
bunscoile chun forbairt litearthachta a chur chun cinn agus
chun leanaí nach léann go minic a spreagadh leabhar a
thógáil. Tá sé ag dul ó neart go neart agus chláraigh 1194
leanbh don chomórtas.
Forbairt Seirbhísí
An straitéis náisiúnta nua leabharlainne dar teideal “Ár
Leabharlanna Poiblí 2022 - Pobail a Spreagadh, a Cheangal
agus a Chumasú”, seoladh í go náisiúnta i mBaile Átha
Cliath i mí an Mheithimh. Is straitéis fhorásach í a bhfuil mar
aidhm léi an rochtain ar an leabharlann agus úsáid agus
infheictheacht na leabharlainne mar mhol pobail a fheabhsú
agus an leabharlann a fhorbairt mar phointe fócasach le
haghaidh forbairt pobail agus chultúrtha. Ag teacht sna

Rinneadh obair dearaidh sa bhliain chun doiciméid
tairisceana a ullmhú don leabharlann contae nua i bPort
Laoise. Táthar dóchasach go gcuirfear tús leis an tógáil in
earrach na bliana 2019, faoi réir ceadú deiridh a fháil ón
Roinn. Ba thógáil croí é scéala a fháil i mí Dheireadh
Fómhair 2018 gur fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail cistiú €1.35m sa bhreis don leabharlann. D’fhág sé
sin gurb ionann an cistiú náisiúnta iomlán don tionscadal
agus €3m.
IMEACHTAÍ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ
Sa bhliain 2018, reáchtáil Leabharlanna Contae Laoise raon
leathan imeachtaí agus gníomhaíochtaí i ngach Brainse ar
fud an chontae. Bhain leanaí agus aosaigh taitneamh as lear
imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar eagraigh foireann na
leabharlainne iad. Lean an tSeirbhís Leabharlainne le clár
láidir gníomhaíochtaí do leanaí, lena n-áirítear Seachtain na
hEolaíochta, ranganna ríomhaireachta, clubanna fichille,
ceardlanna Lego agus seisiúin scéalaíochta. Reáchtáladh
ranganna beochana Lego i Leabharlann Mhainistir Laoise
agus
i
Leabharlann
Dharú
sa
bhliain.
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Cabhraíodh le leanaí físeáin bheoite a léiriú. Scríobh na
leanaí na scéalta, tháirg siad na seiteanna radhairc le Lego,
chruthaigh siad físeáin bheoite ach teicneolaíocht a úsáid
agus thug siad na guthanna do charachtair an fhíseáin.
Craoladh na scannáin chríochnaithe don phobal in
Amharclann Dhún Másc Dé Sathairn an 13 Deireadh
Fómhair.
Ar bhuaicphointí na bliana bhí Bealtaine, Seachtain na
Gaeilge, Seachtain na hOidhreachta, an Dúshlán
Léitheoireachta Samhraidh agus an Fhéile Leabhar do
Leanaí.
Éire Ildánach
Is é an toradh atá ar Éire Ildánach go dtí seo ná go bhfuil
neartú tagtha ar an gclár leabharlainne contae ach tacú le
gníomhaíochtaí leanaí agus imeachtaí STEM (Eolaíocht,
Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Mata) i leabharlanna a
chur chun cinn. Áirítear leo sin ceardlanna pleanáilte do
Sheachtain na hEolaíochta agus imeachtaí míosúla ina
gcuirtear scileanna uimhearthachta agus foghlama chun
cinn, lena n-áirítear ranganna ríomhaireachta, clubanna
fichille agus ceardlanna Lego. Reáchtáladh imeachtaí
cultúrtha in aisce i ngach ceann de na leabharlanna i Laois
sa bhliain 2018. Bhí siad comhdhéanta de ranganna ealaíne
agus ceardaíochta, cuairteanna ag údair, agus drámaí.
Leabharlann Mhaighean Rátha
Bhí clár an-rathúil samhraidh arís ag Leabharlann
Mhaighean Rátha, ar lena linn a d’óstáil sí raon leathan
imeachtaí. D’fhreastail leanaí ar Rang Posóidí Harry Potter
O.W.L.S agus ar am scéalaíochta ‘Under the Bed Monsters’
le Gary Ward agus ‘Gringer the Whinger’ le Jane Landy.
Ghlac siad páirt i seisiúin théamaithe ealaíne agus
cheardaíochta agus i dTóraíocht Taisce Sorcais. Bhí na
seisiúin in áirithe go hiomlán agus fuarthas aiseolas andearfach ina leith. D’éirigh go geal le Seachtain na
hOidhreachta. Bhí slua mór i láthair ag ‘Mná i Stair na
hÉireann’ de chuid Irish History Live agus ag ceardlann
Ceardaíochta Tuí do leanaí. Bhí Taispeántas Sheachtain na
hOidhreachta sa leabharlann ag Cumann Staire Mhaighean
Rátha.
Bhíothas ar bís sa leabharlann de bharr na Féile Leabhar do
Leanaí. Ceann de na buaicphointí ba ea cuairt a thug
Helena Duggan, údar, ar an leabharlann. Ar na
gníomhaíochtaí Oíche Shamhna agus Nollag do leanaí bhí:
Am scéalaíochta, Ceardaíocht, agus taispeáint leabhar ‘Is
breá liom ainmhithe’. Le linn na bliana, tháinig ranganna ó
Scoil Bhríde N.S., ó St. Fintan’s Boys School agus ó
Castletown N.S chun na leabharlainne, faoi mar a rinne
daltaí Ardteistiméireachta Feidhmí ó Mountrath Community
School. Leanann grúpaí aosach le teacht le chéile go rialta
sa leabharlann. Tháinig na grúpaí seo le chéile: an Grúpa
Cniotála – gach maidin Aoine idir 10.30am agus 1pm; an
Grúpa Leabhar d’Aosaigh – an 1ú Déardaoin den mhí ag
6.15pm; an Grúpa Staire Áitiúla – an 2ú Déardaoin den mhí
ag 6.15pm; agus an Ciorcal Comhrá – an 3ú Déardaoin den
mhí ag 6.15pm.
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Leabharlann Mhainistir Laoise
Tá Leabharlann Mhainistir Laoise ag leanúint ar aghaidh ag
reáchtáil ranganna seachtainiúla fichille do leanaí agus
imeachtaí míosúla Ealaíne. Leanann an Dánlann, a bhfuil
éadanas iontach bóthair aici, de bheith ina háit phríomha sa
chontae le haghaidh taispeántais ealaíne. Tá ag éirí leis an
gClub Cniotála d’Aosaigh fós agus tá an Club Fichille do
Leanaí ag dul ó neart go neart. Tá ag méadú ar an éileamh
ar Chlub Lego, a bunaíodh sa bhliain 2016. Reáchtáil sé
Comórtas Tógála Lego i mbliana freisin. Ghlac breis agus
150 iomaitheoir páirt ann. Cuireadh a lán iontrálacha isteach
agus bhí slua mór ann ar an lá. Rinneadh agallamh raidió ar
Midlands Radio freisin inar pléadh tionscadail éagsúla Lego
a cuireadh ar siúl. Tá ag éirí go geal le Ranganna Lego i
Mainistir Laoise. Tá leabharlanna i gcontaetha eile ag baint
úsáid as an teimpléad sin le haghaidh comórtais ranganna
agus ábhar beoite ar líne.
Bhí a lán gníomhaíochtaí ar siúl sa leabharlann sa
samhradh an athuair. Chláraigh an líon is airde leanaí riamh
don ‘Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh’. Agus forbairt á
déanamh ar a rathúla a bhí sé i mblianta roimhe, d’óstáil an
leabharlann ‘Mario Makers Club’ le linn mhíonna an
tsamhraidh. Tá an-éileamh air i measc leanaí ar fud an
chontae. Thug Helena Duggan, údar, cuairt ar an
leabharlann le linn na Féile Leabhar do Leanaí. Bhí
Scéalaíocht Eorpach le Simone Schuemmelfeder ar siúl
freisin. Mar thoradh ar an ngníomhaíocht sin ar fad agus ar
chuairteanna rialta ag ranganna i scoileanna áitiúla agus ag
daltaí dara leibhéal atá ag baint leas as saoráidí staidéir,
cinntítear gur cuid dhílis den phobal í Leabharlann Mhainistir
Laoise.
Leabharlann Phort Laoise
Tá Leabharlann Phort Laoise ag leanúint de bheith ina mol
tábhachtach i bpobal a bhíonn ag méadú. Soláthraíonn sí
sceideal iomlán clubanna agus imeachtaí, iasachtaí leabhar
agus meán, spás staidéir, agus saoráidí gnóthacha TF. Tá
ag méadú ar an éileamh ar an gClub Scannán Clasaiceach.
Cuireadh tús le Club Leabhar do Naíonáin i bPort Laoise sa
bhliain 2018. Freastalaíonn thart ar 50 rannpháirtí ar an
gclub míosúil. Bhíothas ar bís sa leabharlann de bharr an
Dúshláin Léitheoireachta Samhraidh agus na Féile Leabhar
do Leanaí. Thug údair amhail Jane Landy agus Gerry
Hanberry cuairt ar an leabharlann, ar lena linn a phléigh siad
a leabhair agus a stíl scríbhneoireachta le leanaí a bhí ar
cuairt. Cuireadh roinnt mhaith seisiúin ealaíne agus
cheardaíochta, 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.
Ar na himeachtaí ilghnéitheacha eile ba dhíol spéise sa
bhliain 2018 bhí: taibhiú Harpettes ag Giniúint Ceoil Laoise i
mí na Nollag; Caint ar Bhia Sláintiúil um Nollaig le Caitriona
Bolger; Seimineár Tuismitheoireachta le Eddie Murphy ó
Operation Transformation; Caint ar Chearta Tomhaltóirí
Eorpacha; Caint ar Fhilíocht agus Éiceolaíocht le linn
Sheachtain na hEolaíochta; Ranganna Teagaisc i
Scríbhneoireacht Aistí; cuairt ó Ghrúpa Brídíní i mí an
Mheithimh; Léacht Staire i Mná Réabhlóideacha Laoise;
Caint
ar
Leideanna
Garraíodóireachta;
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Léamh Lá Filíochta le David Delaney i mí Aibreáin; an Oíche
Ghaelach do Sheachtain na Gaeilge; agus caint Lár-Oifig
Iontrála le Karl Hegarty i mí Eanáir. Ócáid shuntasach eile
ba ea an chuairt a thug Ambasadóir na Liotuáine ar an
leabharlann i mí Feabhra.
Leabharlann Mhóinteach Mílic
Bhí bliain iontach eile ag Leabharlann Mhóinteach Mílic.
Cuireadh líon mór imeachtaí ar siúl d’aosaigh agus do leanaí
araon. Bíonn ag méadú ar an éileamh ar imeachtaí
leanúnacha, go háirithe na Clubanna Leabhar, na Grúpaí
Dathaithe d’Aosaigh, Cróiseálaithe Crafty Angels, Seoltaí
Dánlainne, Am Scéalaíochta agus Ceardaíocht Thapa do
Leanaí. Sa bhliain 2018, thug Leabharlann Mhóinteach Mílic
cruinnithe seachtainiúla den Chlub Leabhar do Naíonáin
isteach. Tá an-éileamh ar na cruinnithe.
Mí an-ghnóthach a bhí i mí Lúnasa. Reáchtáladh a lán
imeachtaí i gcomhar leis an gclár Éire Ildánach agus le
Seachtain na hOidhreachta. Áiríodh leis na himeachtaí:
Cuairt Ceardlainne ó Iontaobhas na Madraí; Oscailt
Taispeántais Chumann Oidhreachta Mhóinteach Mílic;
Imeacht do Leanaí ar Chórais Tomhais ar reáchtáil Cumann
Oidhreachta Mhóinteach Mílic í; Caint Tom Joyce ar
Ghleann Bearú; Clinic Ginealais; agus Seisiún Líníochta
Fiadhúlra le Dale Threadwell do leanaí. Arís eile, d’éirigh go
geal leis an Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh, faoi mar a
bhí amhlaidh i gcás na Féile Leabhar do Leanaí. Le linn na
féile, chuir Laois Connects Comórtas Óráidíochta Poiblí ar
siúl do dhaltaí Idirbhliana. Bhí 130 duine i láthair ag an
imeacht. Cuireadh Caint Folláine agus Féinchúraim do
thuismitheoirí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair freisin. Thug
Daidí na Nollag cuairt ar an leabharlann ag deireadh na
bliana 2018 agus cuireadh Ceardaíocht Nollag agus
scéalaíocht ar siúl freisin.

chun na leabharlainne le linn Sheachtain na hOidhreachta
do Irish History Live le Michael Moylan, do Naturally Wild le
Dale Threadwell, agus don chaint ar Oidhreacht a thug Lea
Castle. Reáchtáil Thomas Scott, ball foirne den
Leabharlann, Ceardlann Scríbhneoireachta Aistí i mí na
Samhna. I mí Mheán Fómhair, d’óstáil an leabharlann
Dráma Puipéad le Julie McCormick agus Ceardlann i Maisiú
Úrscéalta Grafacha do dhéagóirí le Barry Keegan (a scríobh
‘The Bog Road’). Bhí an leabharlann chomh gnóthach i dtús
na bliana is a bhí sí ag deireadh na bliana. Bhí ceardaíocht
Nollag agus seisiúin déanta fleascanna agus seisiúin
scéalaíochta ar siúl i mí na Nollag.
An tIonad Faisnéise Dírí Aontais Eorpaigh i Leabharlann
Phort Laoise
Tá Leabharlann Phort Laoise ar cheann de na 8 nIonad
Faisnéise Dírí Aontais Eorpaigh (IFDE) sa Tír seo. Agus é
lonnaithe i láthair phoiblí na leabharlainne, tá an tIonad
Faisnéise ina ionad ilfhreastail do dhaoine ar mian leo
faisnéis a fháil faoin Aontas Eorpach, amhail beartais,
faisnéis nó cearta saoránach. Óstálann an t-ionad imeachtaí
Aontais Eorpaigh agus gníomhaíochtaí gaolmhara freisin.
Sa bhliain 2018, thionóil an t-ionad a lán imeachtaí agus
cainteanna bunaithe ar an Aontas Eorpach i Leabharlann
Phort Laoise, ar lena linn a cuireadh an t-ionad agus an
Eoraip chun cinn.
WiFi
Tá WiFi ar fáil sna leabharlanna i bPort Laoise, Móinteach
Mílic, Maighean Rátha, Mainistir Laoise, Cúil an tSúdaire
agus Ráth Domhnaigh.
AN CISTE LEABHAR
B’ionann an Ciste Leabhar don bhliain 2018 agus
€85,000.

Leabharlann Chúil an tSúdaire
Bliain ghnóthach do Leabharlann Chúil an tSúdaire a bhí sa
bhliain 2018 de réir mar a neartaigh sí a staid mar chuid
dhílis den phobal. Táthar ag leanúint go rathúil le himeachtaí
rialta amhail an Club Cniotála, an Club Dathaithe d’Aosaigh
agus an Club Leabhar Clasaiceach. D’óstáil an leabharlann
caint ar Chothú agus Aclaíocht a thug an Dr Diane Cooper
faoin gclár Éire Shláintiúil i mí Eanáir. Cuireadh imeacht Ióga
do Leanaí ar siúl faoin gclár Éire Shláintiúil i mí Feabhra. Ar
na Cainteanna eile a tugadh faoin gclár Éire Shláintiúil bhí
Caint Bithéagsúlachta do Choláiste Íosagáin le Ricky
Whelan, a bhí mar chuid de Scéim Brataí Uaine na scoile,
Gluaiseacht Damhsa Chruthaithigh do Leanaí, agus caint ar
Chumhacht na Tuismitheoireachta Dearfaí. Bhí roinnt mhaith
gníomhaíochta ar siúl le linn mhíonna an tsamhraidh freisin.
Reáchtáladh raon leathan imeachtaí do leanaí agus
d’aosaigh araon. Bhí tinreamh mór ann ag Ranganna
Ríomhaireachta, Ranganna Ealaíne agus Cainteanna
Oidhreachta. D’éirigh go geal leis an Dúshlán
Léitheoireachta Samhraidh, ar bronnadh boinn ar 130
leanbh as é a chur i gcrích. Tháinig daoine ina sluaite
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Táscairí Feidhmíochta 2017
Cuairteanna ar Leabharlanna
An líon cuairteanna ar leabharlanna in aghaidh an
duine sa daonra
3.54
An líon míreanna a eisíodh chuig iasachtaithe
sa bhliain
189,854
Costas per Capita

25.48
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OIDHREACHT
Lean an Rannóg Oidhreachta le sraith rathúil tionscadal,
imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar oidhreacht Laoise a
sholáthar sa bhliain 2018. Ar na buaicphointí bhí:
Tionscadail Phort Laoise Stairiúil
Leanadh le ceartlár stairiúil Phort Laoise a chaomhnú sa
bhliain 2018 agus roghnaíodh Port Laoise mar cheann de na
cúig bhaile in Éirinn a ghlacfadh páirt i dTionscnamh na
mBailte Stairiúla. Leithdháileadh cistiú le haghaidh
oibreacha chun caomhnú a dhéanamh ar bhalla an Dúnfoirt
Chosanta, a tógadh sa 16ú haois, chun feabhas a chur ar an
bhfearann poiblí i bPlás Mhic Mhuiris ach an tírdhreachú
agus an phábháil a fheabhsú, agus tranglam sráide a bhaint.
Leanadh leis an obair i Seanreilig Pheadair freisin. Rinneadh
suirbhé iomlán léasarthomhaiste ar an láithreán chun cabhrú
le pleanáil bheacht na n-oibreacha caomhantais ar na
marcanna reilige, na ballaí agus an cloigtheach. I gcomhar
le Cumann Oidhreachta Laoise, coimisiúnaíodh Plean
Léirithe Oidhreachta do Phort Laoise Stairiúil sa bhliain agus
foilseofar é i dteannta an Phlean Caomhantais don Dúnfort
sa bhliain 2019. Chistigh an Chomhairle Oidhreachta agus
an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Tionscnamh
na mBailte Stairiúla.
Leanfar leis na hoibreacha sin sa bhliain 2019 faoin gCiste
um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe.
Leabhar Mapála Laoise
Tar éis taighde fairsing a dhéanamh ar fud na hÉireann agus
na Ríochta Aontaithe thar thréimhse trí bliana, foilsíodh
leabhar ar mhapaí stairiúla Laoise le Arnold Horner. Is é
“Mapping Laois in the 16th to the 21st Century” teideal an
leabhair. Bhainistigh Comhairle Chontae Laoise an
tionscadal agus chistigh an Chomhairle Oidhreachta é. Tá
an leabhar ar fáil i ngach siopa leabhar áitiúil agus ar líne ó
Wordwell, an foilsitheoir.

níos annaimhe, le fáil den chuid is mó i limistéir uirbeacha,
áit a neadaíonn siad i sceimheal tithe agus foirgneamh. De
réir mar a athchóirítear foirgnimh, cailltear a lán láithreáin
thraidisiúnta neadaithe. Ós rud é go bhfuil léargas iomlán
againn ar na limistéir atá tábhachtach do ghabhláin
ghaoithe, tosófar clár um shuiteáil boscaí neadaithe sa
bhliain 2019. Gné thábhachtach de chaomhnú an ghabhláin
ghaoithe is ea for-rochtain agus oideachas agus, chuige sin,
foilsíodh leabhrán sa bhliain 2018 ar conas aire a thabhairt
dár ngabhláin ghaoithe. Fuarthas cistiú ina leith ón bPlean
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht.
Searmanais chomórtha

Leanadh lenár gclár um imeachtaí tábhachtacha agus
daoine tábhachtacha ó Laois a chomóradh sa bhliain 2018.
Comóradh an chéad eitilt Thrasatlantach Soir-Siar sa bhliain
1928 agus an pháirt a ghlac an Coirnéal James Fitzmaurice,
fear Phort Laoise, inti. Ceiliúradh an comóradh 90 bliain i
bPort Laoise agus in Bremen. Thug toscaireacht ó Laois
cuairt ar an gcathair Ghearmánach i mí Aibreáin. Bhí an
Comhairleoir Padraig Fleming, Cathaoirleach Chomhairle
Chontae Laoise, ina aoi ag na searmanais chomórtha sin.
Labhair sé faoi Fitzmaurice agus faoi Phort Laoise. Thug an
toscaireacht Ghearmánach cuairt fillte i mí Dheireadh
Fómhair, ar lena linn a choimeád Brendon Deacy,
ealaíontóir, taispeántas ar Fitzmaurice agus ar an eitilt.
Óstáladh é in Ionad Ealaíon Dhún Másc.
Comóradh deireadh an Chéad Chogaidh Dhomhanda ar fud
Laoise sa bhliain 2018. Cuireadh searmanais ar siúl ar an
Domhnach Cuimhneacháin i bPort Laoise, Maighean Rátha
agus Móinteach Mílic. Thug John King, M.C.C., an
Cathaoirleach, aitheasc.

Gníomhaíocht ar son an Ghabhláin Ghaoithe i Laois
D’oibrigh an Oifig Oidhreachta i ndlúthchomhar le Faire Éan
Éireann sa bhliain 2018 chun suirbhé iomlán a dhéanamh ar
ghabhláin ghaoithe i Laois. Tá na héin sin, a bhíonn ag éirí
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•

Plean Caomhantais Thigh Mochua

•

•

Rinneadh plean caomhantais don láithreán mainistreach
luath-Chríostaí i dTigh Mochua a fhoilsiú i gcomhar leis an
bpobal áitiúil sa bhliain 2019. Cuimsíonn an plean sin
gníomhartha chun an láithreán a chaomhnú agus a chur
chun cinn agus cuirfear chun feidhme é ón mbliain 2019 i
leith.

•

Teach Scoile Bhaile Átha an Róine
Sa bhliain 2017, tosaíodh Céim II den tionscadal chun
Teach Scoile Bhaile Átha an Róine a chaomhnú. Cuireadh i
gcrích é sa bhliain 2018 i gcomhpháirt le Cumann Forbartha
Bhaile Átha an Róine. Caomhnaíodh an seanteach scoile
aon seomra sna blianta 2017 agus 2018 agus cuireadh
méadú beag leis chun go bhféadfaí leithris, téamh agus
bealach isteach lán-inrochtana nua chuig an bhfoirgneamh a
shuiteáil. Cistíodh é sin tríd an Scéim Athnuachana Bailte
agus Sráidbhailte.
Eaglais Chill Abáin
Leanadh le caomhnú na heaglaise meánaoisí i gCill Abáin i
Laois Theas sa bhliain 2018 agus daingníodh an Áirse
Saingil, an bhinn thoir agus cuid den bhalla Theas. Fuair an
tionscadal tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ón
gCeantar Bardasach agus leanfar leis sa bhliain 2019.
Feasacht Oidhreachta
Foilsíodh tionscadal chun láithreáin oidhreachta Laoise a
chur chun cinn do chuairteoirí agus do chónaitheoirí araon
sa bhliain 2018 i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna
Laoise-Uíbh Fhailí. Is é atá sa “Passport to Laois” ná
leabhrán ina dtugtar faisnéis faoi sheacht láithreán
oidhreachta i Laois. Féadfaidh cuairteoirí stampa ar a bpas a
fháil ag gach ceann de na láithreáin agus gheobhaidh siad
deimhniú nuair atá an pas curtha i gcrích acu. Scaipeadh an
leabhrán trí Scoil Bhríde, Port Laoise, scoileanna áitiúla eile,
Oifig Turasóireachta Phort Laoise, Ionad Oideachais Laoise,
agus na láithreáin iad féin.
De bhreis ar an gclár comórtha, áiríodh na nithe seo leis na
himeachtaí agus tionscadail feasachta oidhreachta a
reáchtáladh sa bhliain 2018:

23

•
•

Ceardlann do mhúinteoirí agus do ghrúpaí baile
agus scoile i Laois agus Uíbh Fhailí chun an
Scéim Oidhreachta i Scoileanna a chur chun cinn.
Thug gach duine de na saineolaithe ar Oidhreacht
Laoise a ghlac páirt sa scéim seo do bhunscoileanna
láithreoireacht do na hoideasóirí ar a
ngníomhaíochtaí.
Rinneadh clár seachtaine ina raibh níos mó ná 70
imeacht - imeachtaí teaghlaigh, siúlóidí faoi threoir,
cainteanna, taispeántais sleamhnán agus laethanta
spraoi ina measc - a eagrú le haghaidh Sheachtain
náisiúnta na hOidhreachta i mí Lúnasa;
Chabhraigh an Oifig Oidhreachta leis an Tionscadal
Oidhreachta do Scoileanna de chuid Chumann
Oidhreachta Laoise a fhorbairt, rud ar chomórtas do
bhunscoileanna agus do mheánscoileanna a
eagraíodh i gcomhar le hIonad Oideachais Laoise é;
D’éirigh go han-mhaith le Seachtain na hEolaíochta i
mí na Samhna, agus raon imeachtaí agus cainteanna
poiblí ar siúl lena linn. Cuireadh ceardlanna scoile
agus leabharlainne ar siúl le tacaíocht ó Discover
Science and Engineering agus ón gComhairle
Oidhreachta. Soláthraíodh iad mar chuid d’Fhéile
Eolaíochta an Láir Tíre.
Tugadh tacaíocht d’Irisleabhar Chumann Oidhreachta
Laoise a fhoilsiú.
Bhí Oifig Oidhreachta Laoise sa dara háit i
nGradaim Náisiúnta Sheachtain na hOidhreachta sa
chatagóir “Cúláilte do Leanaí” as an gCóisir
Pailneoirí a reáchtálamar i bPáirc Phort Laoise sa
bhliain 2017.

IOMPAR, COMHSHAOL AGUS SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA

An Oifig Deartha Bóithre

An Coiste Beartais Straitéisigh um Iompar, Comhshaol
agus Seirbhísí Éigeandála
Stiúrthóirí Seirbhísí:

Cathaoirleach:

Donal Brennan
Kieran Kehoe

Seamus McDonald, M.C.C.

Comhaltaí

Earnálach

Ben Brennan, M.C.C.

John Judge, ICTU
(Ceardchumann)
John Fitzpatrick,
Feirmeoireacht
Chris Callaghan
(Forbairt/
Foirgníocht)
Kitty Creighton
(Comhshaol/
Caomhantas)
Ger Mulhall
(Gnó/Tráchtáil)

John King, M.C.C.
Noel Tuohy, M.C.C.

Pauline Madigan, M.C.C.

Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta

BÓITHRE
Innealtóir Sinsearach:

Philip McVeigh, Bóithre

Sa bhliain 2018, fuair an Rannóg Bóithre deontais bhóthair
agus cistiú buiséid a bhí cothrom le €16.8m. 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.
Áiríodh leis sin cistiú €257,799 a fuarthas in dhá thráinse ón
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le haghaidh 10
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil, agus Deontas Cothabhála
Speisialta €956,000 le haghaidh deisiúcháin tuilte ar limistéir
a damáistíodh le tuilte i Limistéar an Iarthair. Leithdháileadh
€300,000 ar 6 Scéim Rannpháirtíochta Pobail freisin.

Rinneadh dul chun cinn ar Scéimeanna Feabhsúcháin
Sábháilteachta ag seacht láithreán sa chontae: Crois an
Scabhait; Bóthar an Mhachaire Gailf, Ráth Domhnaigh; Cor
an R426 ar an nGleann; Port Laoise; Cor Cheapadh
Amhlaidh ar an R425; Coill an Mhuilinn; agus Crois
Thromra. Thug an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt cistiú ab fhiú €155,000 le haghaidh na scéimeanna
sin. Rinneadh oibreacha difriúla ar na láithreáin dhifriúla ach
áiríodh leo feabhsuithe ar an gcomharthaíocht, ar
mharcanna líne agus ar oibreacha pábhála. Chomh maith
leis sin, suiteáladh mullaird agus soilsiú poiblí agus rinneadh
oibreacha feabhsúcháin acomhail.
Anuas air sin, rinneadh scéimeanna sábháilteachta HD15 de
chuid Bhonneagar Iompair Éireann ar dhá láithreán atá
lonnaithe ar an N80 sa Bhaile Gaelach agus i gCluain
Achaidh Dubh. B’ionann a luach agus €500,000. Áiríodh leis
na hoibreacha a rinneadh ar na láithreáin: oibreacha
feabhsúcháin acomhail; oibreacha feabhsúcháin draenála;
tógáil timpealláin nua; tógáil trasrianta coisithe; tógáil cosán;
agus uasghráduithe comharthaíochta agus soilsithe phoiblí.
Dromchlú Pábhála

Le tacaíocht ón Oifig Deartha Bóithre, rinne an fhoireann
Bóithre neartú pábhála agus cóiriú dromchla ar bhóithre
réigiúnacha agus áitiúla faoin gclár bóithre. Neartaíodh
26.25 km dár ngréasán bóithre agus rinneadh cóiriú
dromchla ar 26.1 km den ghréasán. B’ionann é sin agus
2.3% den ghréasán bóithre sa Chontae.

Rinne an Oifig Deartha Bóithre agus Oifig Bóithre Náisiúnta
Chill Dara dul chun cinn ar oibreacha dromchlaithe ar stráice
1 km den N77 i nDarú faoin scéim athchóirithe agus
athnuachana sócmhainní pábhála atá á cistiú ag Bonneagar
Iompair Éireann.
Rinneadh
scéimeanna
athdhromchlaithe
Bóithre
Tánaisteacha Náisiúnta sa bhliain 2018 chun feabhas a chur
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go sonrach ar fhrithsheasmhacht na pábhála bóthair in
aghaidh sciorradh. Rinneadh oibreacha feabhsúcháin um
fhrithsheasmhacht in aghaidh sciorradh ar naoi láithreán
(láithreáin HD28) ar an N80, an N78 agus an N77. Rinneadh
iad trí scríobchaitheamh meicniúil. B’ionann agus 3.25 km an
fad iomlán bóthair a cóireáladh. Athdhromchlaíodh seacht
láithreán eile ar an N80 agus an N77 chun frithsheasmhacht
in aghaidh sciorradh a fheabhsú. Sholáthair Bonneagar
Iompair Éireann cistiú agus b’ionann agus thart ar 3 km an
fad iomlán bóthair a athdhromchlaíodh.

Iniúchtaí Sábháilteachta ar Bhóithre

Scéimeanna Cothabhála Caipitil ar Bhóithre Náisiúnta

Is é atá i gceist le hiniúchtaí sábháilteachta ar bhóithre ná
gníomhartha a dhéantar chun an gréasán reatha bóithre
náisiúnta a dhéanamh níos sábháilte. Sholáthair Bonneagar
Iompair Éireann cistiú ab fhiú €535,000 le haghaidh na
scéimeanna sin. Rinne an Oifig Deartha Bóithre oibreacha
amhail cáblaí lasnairde a chur faoi thalamh, trasrianta
coisithe nua agus an soilsiú poiblí gaolmhar a shuiteáil,
soilsiú poiblí nua a shuiteáil, an soilsiú poiblí reatha a
uasghrádú, agus trasrianta coisithe reatha a uasghrádú.
Rinneadh na hoibreacha sna láithreacha seo a leanas:

•
Chuir an leithdháileadh seo ar chumas na hOifige Deartha
Bóithre spriocdhíriú ar limistéir fabhtanna pábhála a bhí
róchostasach le cóireáil le blianta beaga anuas de bharr
buiséid an-teoranta chothabhála agus a bhí faoi bhun na
gnáth-thairsí don chlár caipitil pábhála. Sholáthair
Bonneagar Iompair Éireann cistiú. B’ionann agus thart ar 6
km an fad iomlán bóthair a athdhromchlaíodh i ndeich láthair
ar an N80, an N78 agus N77 ar chostas €1.1m. Bhí na
láithreacha mar seo a leanas:

•
•
•
•
•

An N80 – Sráid an tSéipéil, Móinteach
Mílic/Bóthar Thulach Mhór
An t-acomhal idir Bóthar Bhaile an Bhiocáire/an N80 ar
an Sráidbhaile
An N80 – Coillte Laoise
An N80 i bPort Laoise ag Timpeallán Bhóthar
an tSráidbhaile
An N77 – Bóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise
An N80/Bóthar an Bhá, Móinteach Mílic

Scéimeanna CLÁR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An N77 – Mainistir Laoise
An N77 – Colt
An N80 – Baile Adaim (le tosú i mí Aibreáin)
An N78 – Glosna
An N80 – Gráig Uí Chuilín
An N80 – Coillte Laoise
An N80 – an Leacht
An N80 – Móinteach Mílic
An N80 – an Nuachabháil (le tosú i mí Aibreáin)
An N80 – Coill Chluana Hoibeaird

Comharthaíocht Bóthair
Rinne an Oifig Deartha Bóithre dul chun cinn ar chomharthaí
nua braite luais a shuiteáil. Tá taispeáintí teachtaireachta
inathraithe ann i gceithre láthair ar a léirítear luasanna
tiománaithe i gcriosanna 60 km san uair agus i gcriosanna
50 km san uair. Tá ag éirí leo i dtiománaithe a chur ar a nairdeall faoina luas agus i spreagadh a thabhairt dóibh
moilliú.
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Is é is CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) ann ná clár
infheistíochta spriocdhírithe a thugann cistiú le haghaidh
tionscadail bhonneagair bheagscála i limistéir thuaithe atá
thíos leis an titim is mó sa daonra. Tá sé mar aidhm le CLÁR
tacú le forbairt inbhuanaithe limistéir shainaitheanta CLÁR
ach daoine a mhealladh cónaí agus obair iontu. Feidhmítear
an cistiú i gcomhar le cistiú áitiúil agus bunaithe ar
thosaíochtaí a shainaithnítear ag leibhéal áitiúil. Fuair an
Oifig Deartha Bóithre leithdháileadh €551,472.10. Rinne sí
oibreacha amhail trasrianta coisithe agus an soilsiú poiblí
gaolmhar a shuiteáil; comharthaí digiteacha sábháilteachta
luais a chur suas; marcanna bóthair a chur isteach; an
soilsiú reatha a uasghrádú ina shoilsiú LED; limistéir
imeartha shábháilte uile-chuimsitheacha ilúsáide a
sholáthar; dromchla imeartha uile-aimsire a sholáthar i
dteannta na bhfálta gaolmhara; áiteanna nua páirceála
carranna agus cosáin nua a sholáthar; agus soilse
gealánacha ómracha a sholáthar in aisce scoileanna.
Rinneadh na hoibreacha sna láithreacha seo a leanas:

•
•

Tobar an Léinn (Scoil Náisiúnta Ráithín Chuileannáin)
Errill National School
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paddock National School
Scoil Mhuire Muigheo
Wolfhill National School
Ballyadams National School
Killadooley National School
Camros
Gaelscoil an tSlí Léinn (Scoil Náisiúnta an Bhealaigh
Mhóir)
Baile Adaim
An Chloch
Knock National School
Trumera National School
Scoil Mhuire Muigheo – le tosú go fóill, faoi
réir teacht ar chomhaontú leis an bpobal
áitiúil.
Scoil Naomh Abban (an Baile Nua)

Rinneadh an-dul chun cinn san fhómhar agus sa
gheimhreadh ar na hoibreacha ar an bpríomhstráice de na
hoibreacha tríd an limistéar úrnua den láithreán, atá
lonnaithe idir Bóthar Mhainistir Laoise agus Bóthar Thigh
Mochua. Ar na hoibreacha a cuireadh i gcrích go dtí seo tá
bulcthochailt, draenáil, duchtú, an ciseal caidhpeála don
bhóthar a chur, agus na ballaí teorann a thógáil.
Ar na hoibreacha a dhéanfar go luath sa bhliain 2019 beidh
colbhaí a chur isteach, cosáin a thógáil, soilse sráide a chur
suas, agus oibreacha a dhéanamh ar Thimpeallán Bhóthar
Mhainistir Laoise (an N77). I samhradh na bliana 2019,
déanfar oibreacha dromchlaithe, tógfar fálta, cuirfear
comharthaí suas, cuirfear marcanna bóthair leis agus
cuirfear an obair ghaolmhar i gcrích. Meastar go
gcríochnófar na hoibreacha sa tríú ráithe den bhliain 2019.

Soilsiú Poiblí
Uasghrádaíodh 75 sholas phoiblí i Móinteach Mílic ar an
N80 ina laindéir LED. Chistigh Bonneagar Iompair Éireann
na huasghráduithe sin. B’ionann an costas agus thart ar
€72,500. Leanadh le hoibreacha cothabhála freisin ar na
8,800 solas poiblí sa chontae.
Cothabháil Geimhridh
Rinneadh oibríochtaí glaoch amach 102 uair i seisiún
geimhridh 2017/2018. Cóireáladh 468 km den ghréasán a
gcuirtear salann air i Laois.
Méadú Chuarbhealach Theas Phort Laoise

Scéim Athailíniúcháin ar an N80 sna Garráin

Chuir Innealtóirí Comhairleacha na hOifige Deartha Bóithre
doiciméid tairisceana i gcrích. Cuireadh iad faoi bhráid na
Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt i mí na Nollag
2017 le haghaidh ceadú chun tairiscintí a iarraidh. Foilsíodh
an Réamhfhógra Faisnéise san Fhorlíonadh a ghabhann le
hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 10 Samhain 2017.

D’eisigh Oifig Bóithre Náisiúnta Chill Dara (KNRO) na
doiciméid chonartha chuig Linesight agus Stavelys lena nathbhreithniú sa chéad ráithe den bhliain 2018.
Sainaithníodh roinnt fadhbanna maidir le méideanna agus le
draenáil. Leasaigh KNRO na doiciméid RPS chun aird a
thabhairt ar na fadhbanna sin a sainaithníodh san
athbhreithniú achoimre ar na doiciméid a d’iarr Bonneagar
Iompair Éireann.

Foilsíodh iarrataí ar thairiscintí don scéim ar an suíomh
Gréasáin eTenders an 16 Márta 2018. Ba é an 26 Aibreán
2018 an dáta deiridh a glacadh le tairiscintí. Tar éis na
haighneachtaí chuig an tairiscint a mheasúnú, roghnaíodh
an tairgeoir comhlíontach agus iarradh ceadú chun ceapadh
ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an 31
Bealtaine 2018. Deonaíodh ceadú agus eisíodh litir intinne
chuig Total Highway Maintenance (THM) Ltd, an
conraitheoir roghnaithe, an 11 Meitheamh 2018. Eisíodh an
litir ghlactha chuig THM Ltd an 29 Meitheamh agus rinneadh
an Conradh do na hoibreacha a shíniú go foirmiúil an 20 Iúil
2018. Chuir THM tús le hoibreacha ar an láithreán an 31 Iúil
2018, ag obair dó ag Timpeallán Bhóthar Thigh Mochua faoi
dhúnadh bóthair.
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I mí Lúnasa 2018, d’iarr KNRO ceadú le haghaidh na
doiciméid a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin eTenders.
Foilsíodh na doiciméid ar eTenders an 14 Meán Fómhair
2018. Ba é an 22 Deireadh Fómhair 2018 an dáta deiridh a
glacadh le tairiscintí. Iarradh ceadú freisin le haghaidh
seirbhísí maoirseachta láithreáin a fháil le haghaidh
chonradh na bpríomhoibreacha. Tá an soláthar sin ar siúl
faoi láthair.
Idir mí an Mhárta agus mí Aibreáin 2018, cuireadh conradh
réamhoibreacha i gcrích le haghaidh 3 thollpholl a dhruileáil
agus insliú agus faireachán a dhéanamh ar an
screamhuisce sna láithreacha sin. Rinne Doran Ground
Engineering Limited na hoibreacha druileála agus tá an
faireachán agus an tuairisciú leanúnach atá á ndéanamh ag
Aqua Geoservices.
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I mí Feabhra 2018, bronnadh ar Irish Archaeological
Services an Conradh Seirbhísí Seandálaíochta do
chéimeanna (i go iv) de Scéim Athailíniúcháin an N80 sna
Garráin. Rinneadh céimeanna (i go iii) ar an láithreán idir mí
an Mhárta 2018 agus mí Mheán Fómhair 2018. Tá céim (iv)
le cur i gcrích sa bhliain atá romhainn. Ar na seirbhísí ar an
láithreán a rinneadh i gcéimeanna (i go iii) bhí trinseáil
tástála, croíleacú, polladh tástála agus tochailt tástála an
phríomhláithreáin sna Garráin.

Faoin ‘Scéim Rannpháirtíochta Pobail’, soláthraíodh saoráidí
nua páirceála carranna do Reilig an Ardleasa agus do Reilig
Mhaigh Eanaigh. Bhí na nithe seo i gceist leis an tionscadal:
suiteáladh cosán nua ón N80 isteach sa charrchlós,
cuireadh línte colbha nua isteach, rinneadh oibreacha
dromchla, suiteáladh saoráidí banc buidéal, cuireadh
marcanna líne leis, agus rinneadh oibreacha gaolmhara
draenála agus cóiríochta.

Go dtí seo, thángthas ar shocraíocht le 11 duine de na 14
úinéir talún a dtéann an scéim i bhfeidhm orthu. Tá na trí
éileamh neamhréitithe ar chúiteamh á n-idirbheartú faoi
láthair.

Faoin ‘Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte’,
soláthraíodh saoráidí nua páirceála carranna ag Ratheniska
National School. Mar chuid den tionscadal, baineadh na fálta
sceach a bhí ann cheana, suiteáladh cosán agus saoráidí
páirceála nua, agus rinneadh oibreacha gaolmhara draenála
agus cóiríochta.

Meastar go mbronnfar an conradh príomhoibreacha sa dara
ráithe den bhliain 2019 agus go gcríochnófar é faoin
gceathrú ráithe den bhliain 2020. D’fhógair Bonneagar
Iompair Éireann a leithdháiltí don bhliain 2019 i mí na Nollag
2018. Áiríodh leo leithdháileadh €3,500,000 ar Scéim
Athailíniúcháin an N80 sna Garráin.

Rud eile a rinneadh faoin ‘Scéim Athnuachana Bailte agus
Sráidbhailte’ ba ea trasrian coisithe nua a shuiteáil ar an
R428 ar an Sráidbhaile chun rochtain shábháilte a thabhairt
do choisithe atá ag siúl ó eastát tithíochta na Cille Bige. De
dheasca dálaí aimsire, níor críochnaíodh na marcanna líne
go fóill.

Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire (‘an
Limistéar Thoir’)
Sa Limistéar Thoir, bhí fad iomlán dromchla bóthair cothrom
le 8.2 km ann a críochnaíodh le hoibreacha feabhsúcháin
athchóirithe (neartú).
Chomh maith leis sin, bhí fad iomlán dromchla bóthair
cothrom le 8.5 km ann a críochnaíodh le hoibreacha
cothabhála athchóirithe (cóiriú dromchla).
Rinneadh oibreacha athshlánaithe/deisithe droichid ar roinnt
droichead, go háirithe Droichead Mhaigh Eo. Rinneadh
deisiúcháin ghinearálta saoirseachta agus oibreacha
athchóirithe bruaigh ar Dhroichead an Choillín.

Críochnaíodh oibreacha suntasacha draenála ar an mBearú
sa bhliain 2018. Áiríodh leo sin baint fásra agus siolta ar
feadh thart ar 6 km ar an Dúghlais agus ar an mBearú.
Críochnaíodh oibreacha cosáin ar an Sráidbhaile agus i
gCúil an tSúdaire. Sa tSráid Mhór, an Sráidbhaile, atógadh
thart ar 220 m de chosán coincréite agus críochnaíodh 75 m
d’oibreacha cosáin mhacadaim.
Críochnaíodh 9 scéim faoi na Scéimeanna Feabhsúcháin
Áitiúil.
Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór Osraí-Mhóinteach Mílic
(‘an Limistéar Thiar’)
Sa Limistéar Thiar, bhí fad iomlán dromchla bóthair cothrom
le 12 km ann a críochnaíodh le hoibreacha feabhsúcháin
athchóirithe (neartú).
Bhí fad iomlán dromchla bóthair cothrom le 12.2 km ann a
críochnaíodh le hoibreacha cothabhála athchóirithe (cóiriú
dromchla).
Críochnaíodh oibreacha suntasacha athshlánaithe droichid i
nDroichead an Chanónaigh Uí Dhúshláine, Maighean Rátha.
Tógadh urlár nua san áirse láir agus rinneadh deisiúcháin
agus glanadh ar an dá áirse eile. Cuireadh taca faoi bhallaí
seachtracha na príomháirse. Deisíodh an droichead agus
cuireadh pointeáil mhoirtéal aoil ar an dá thaobh den
droichead.

Críochnaíodh Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ag
Crois Áille ar an R419. Áiríodh leis na hoibreacha sin
athailíniú ciumhaiseanna, suiteáil fálta cuaille agus ráille,
agus oibreacha cóiríochta.
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Ceantar Bardasach Phort Laoise (‘an Limistéar Láir’)
Sa Limistéar Láir, bhí fad iomlán dromchla bóthair cothrom
le 6.1 km ann a críochnaíodh le hoibreacha feabhsúcháin
athchóirithe (neartú).
Bhí fad iomlán dromchla bóthair cothrom le 5.4 km ann a
críochnaíodh le hoibreacha cothabhála athchóirithe (cóiriú
dromchla).
Athnuachan Baile Phort Laoise
I gcomhar leis an ráiteas físe do Straitéis Fearainn Phoiblí
Phort Laoise, bhunaigh Comhairle Chontae Laoise na
struchtúir agus na sásraí atá leagtha amach sa “Chreat um
Athnuachan an Láir Bhaile” ón bhFóram Comhairliúcháin
Mhiondíola.

Clár na gCosán
Cuireadh feabhsuithe cosáin i gcrích i Maighean Rátha,
Darú, Ráth Domhnaigh, Móinteach Mílic agus Cluain na Slí.
Oibreacha Athshlánaithe Droichid

Tá an “Fhoireann Baile” ina grúpa a dhéanann ionadaíocht
do na geallsealbhóirí uile sa bhaile agus tá an chéad bhliain
dá cuid gníomhaíochta críochnaithe aici anois.

I dteannta oibreacha ar Dhroichead an Chanónaigh Uí
Dhúshláine, rinneadh deisiúcháin ar roinnt droichead eile sa
Limistéar – Droichead Chluain idir Dhá Ghlas agus
Droichead Ros Chonaill ina measc – ach teicnící traidisiúnta
a úsáid.

Dhréachtaigh an Fhoireann Baile Plean um an Lár Baile, ina
leagtar amach seacht bpríomhchuspóir le haghaidh Baile
Phort Laoise a fhorbairt. Léirítear go soiléir sa Phlean an fhís
don bhaile, na gníomhartha a theastaíonn agus cé atá
freagrach as gach gníomh.

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta

Tosófar ar na gníomhartha a chur i gcrích go luath sa bhliain
2019.

Cuireadh oibreacha feabhsúcháin sábháilteachta ar bhóithre
i gcrích ag Crois Thromra agus Bóthar an Mhachaire Gailf,
Ráth Domhnaigh.

An Fheoir – Fásra, brosna agus smionagar a bhaint

An Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte
Faoin Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte, cuireadh
feabhsuithe i gcrích i Sráidbhaile Dhomhnach Mór agus in
Eiréil. Tháinig feabhas ar shábháilteacht agus ar an gcuma
ar an limistéar a bhuí leis na hoibreacha sin.

Tar éis di scrúdú a dhéanamh ar chainéal na Feoire i Laois
Theas, tháinig Oifig Ceantair Bhardasaigh Phort Laoise ar
an gconclúid go bhfuil an brosna/an smionagar laistigh den
sruthchúrsa agus na crainn tharchrochta ar na bruacha
abhann ag cur le tuile in aghaidh srutha. I gcomhar le Grúpa
Draenála Laoise Theas, rinne Oifig Ceantair Bhardasaigh
Phort Laoise iarratas ar chistiú chuig Oifig na nOibreacha
Poiblí sa bhliain 2017 ionas go bhféadfaí oibreacha a chur i
gcrích ar an bhFeoir i Laois Theas. D’éirigh leo an cistiú sin
a fháil.
Rinneadh oibreacha leasúcháin eile sa bhliain 2018, agus
cistiú breise á fháil ag Comhairle Chontae Laoise faoin
scéim seo sa bhliain.
Clár na gCosán
Cuireadh oibreacha cosáin i gcrích i mBaile Phort Laoise,
Baile Mhainistir Laoise agus Baile Átha an Róine ar chostas
os cionn €130,000 sa bhliain 2018.

Scéimeanna CLÁR
Soláthraíodh láthair thuirlingthe agus carrchlós nua in aice le
Paddock N.S. chun deireadh a chur le páirceáil agus
gluaiseachtaí éigeandála ar an mbóthar.
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Plandú Bhaile Phort Laoise

•

Coinníonn Ceantar Bardasach Phort Laoise coimeádáin
agus ceapacha ar bun i níos mó ná 100 láthair ar fud Bhaile
Phort Laoise. Plandáiltear ceapacha geimhridh i mí na
Samhna agus ceapacha samhraidh i mí na Bealtaine sna
láithreacha sin gach bliain. Chomh maith leis sin, oibríonn
Oifig Ceantair Bhardasaigh Phort Laoise go dlúth le Coiste
Bailte Slachtmhara Phort Laoise chun níos mó ná 120
bláthchiseán crochta a phlandú agus a chothabháil ar an
tSráid Mhór agus i gCearnóg an Leastaraigh sa bhaile.
Bíonn na bláthchiseáin chrochta ar taispeáint ó mhí an
Mheithimh go mí Dheireadh Fómhair gach bliain.

•
•
•
•
•

Bearradh ciumhaise ag acomhail ar bhóithre
réigiúnacha
Rialú speiceas ionrach planda i limistéir phoiblí
Bearradh féir agus srianadh salachair i lár baile
Phort Laoise
Oibreacha crannliachta i limistéir phoiblí
Deisiú dromchla bóthair
Cothabháil ghinearálta bonneagair ar nós ráillí agus
bacainní.

Oibríonn Oifig Bóithre Cheantar Bardasach Phort Laoise i
gcomhar le grúpaí amhail an Coiste Bailte Slachtmhara, an
Coiste Trádálaithe Gnócheantair, Coiste Mhargadh na
bhFeirmeoirí, Coiste an Mhargaidh Nollag agus Coiste na
Soilse Nollag freisin.

Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail
Cuireadh oibreacha dromchlaithe bóthair, oibreacha cosáin
agus oibreacha draenála i gcrích i mBaile Mhaicín agus
Corrán Parnell sa bhliain 2018.

Sábháilteacht ar Bhóithre
Leantar le hoiliúint rothaíochta a sholáthar i mbunscoileanna
ar fud an chontae faoin gClár um Rothaíocht i gCeart.
Cuirtear oiliúint bóthair ar dhaltaí mar chuid den chlár. Ghlac
60 dalta meánscoile eile páirt sa Chlár um Thiomáint don
Saol sa bhliain 2018, ar clár é ina méadaítear feasacht ar
shábháilteacht ar bhóithre agus ina dtugtar oiliúint i
sábháilteacht ar bhóithre.

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúil
Cuireadh oibreacha dromchlaithe bóthair i gcrích ar an
mBanrach agus i nDoire Céirín agus Baile Claghdair sa
bhliain 2018.
Scéimeanna Sábháilteachta ar Bhóithre

Cuireadh ceardlann ar siúl le leanaí ó Thionscadal Iarscoile
áitiúil le linn Sheachtain Náisiúnta na Rothar. Reáchtáladh
an t-imeacht sin i gcomhpháirt le Tionscadal Iarscoile Chnoc
Maí, Comhpháirtíocht Spóirt Laoise agus Comhpháirtíocht
Laoise.

Tugadh faoi oibreacha chun sábháilteacht ar bhóithre a
fheabhsú faoi raon scéimeanna cistiúcháin. I measc na
láithreacha ina ndearnadh na hoibreacha sin bhí Scoil
Náisiúnta Ráithín Chuileannáin (Scéim Cistiúcháin CLÁR),
Ceapach Amhlaidh (Cistiú ón Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt) agus Gort an Ghleanna (Cistiú ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt).

Leanann an tOifigeach Sábháilteachta ar Bhóithre le cuairt a
thabhairt ar bhunscoileanna chun saincheisteanna
ginearálta sábháilteachta ar bhóithre a chur chun cinn i
measc daltaí agus tuismitheoirí.

An Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Rinneadh cigireachtaí láithreáin ar scoileanna de bhun
ábhair imní a tharraing príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí
agus daoine den phobal anuas.

Suiteáladh trasrian coisithe ardaithe nua ar an
bPríomhshráid íochtarach i mBaile Átha an Róine. Mar
thoradh ar an gcrosaire rialaithe sin, cuireadh go mór leis an
nascacht idir an limistéar cónaithe ar Bhóthar Mhainistir
Laoise agus an Bhunscoil áitiúil.

Dáileadh veisteanna sofheicthe, bandaí muinchille,
greamáin agus oiriúintí mála scoile ar leanaí le linn
cuairteanna scoile agus ar eagraíochtaí éagsúla le linn na
bliana, lenar áiríodh clubanna rothaíochta, naíonraí, gasóga
agus banóglaigh.

Moilliú Tráchta
Cuireadh oibrithe moillithe tráchta i gcrích i mBaile Phort
Laoise ar chostas €15,000 sa bhliain 2018. Bhain formhór
na n-oibreacha sin le rampaí moillithe tráchta a shuiteáil i
limistéir chónaithe ar fud an bhaile.

Táscairí Feidhmíochta 2017
Rátáil PCSI

Oibreacha eile

Rátálacha san Innéacs um Riocht an Dromchla Pábhála (PCSI)

Comhlíonann Oifig Bóithre Cheantar Bardasach Phort Laoise
cúraimí eile ar bhonn bliantúil freisin, lena n-áirítear na nithe
seo a leanas:
•
Cothabháil agus forbairt Pháirc an Phobail agus
Pháirc Líneach na Trióige
•
Glanadh sráide agus bailiú bruscair
•
Athnuachan marcanna bóthair
•
Cothabháil, glanadh agus deisiú draenacha
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Aicme Bóthair

1-4

5-6

7-8

9-10

Réigiúnach
Príomhúil Áitiúil
Tánaisteach Áitiúil
Treasach Áitiúil

10%
14%
13%
14%

28%
32%
32%
19%

32%
28%
26%
16%

28%
10%
7%
12%
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AN COMHSHAOL

Deontais le haghaidh Oibreacha ar Bhóithre
Réigiúnacha

Stiúrthóir:
Fad na mBóithre Réigiúnacha a Neartaíodh ach
Deontais Feabhsúcháin Bhóithre a úsáid
3.7 km

Innealtóir Sinsearach: Michael O’Hora

An Méid Deontais le haghaidh Feabhsú Bóithre
a caitheadh ar Bhóithre Réigiúnacha a Neartú €870,340

Fad na mBóithre Réigiúnacha a Athshéalaíodh
ach Deontais Chothabhála Bóithre a úsáid

Donal Brennan

Bainistíocht Bruscair
D’eisigh Comhairle Chontae Laoise 119 bhfíneáil bruscair sa
bhliain 2018 agus thionscain sí imeachtaí dlíthiúla i roinnt
cásanna i leith mainneachtain an fhíneáil a íoc.

9.6 km
An tSeachtain um Laois a Ghlanadh

An Deontas le haghaidh Cothabháil Bóithre a
caitheadh ar Bhóithre Réigiúnacha a Athshéalú €589,612

Reáchtáladh an tSeachtain um Laois a Ghlanadh i mí
Aibreáin 2018 i gcomhar le AES, urraitheoir na Seachtaine.
Tá an tSeachtain ar an tionscnamh frithbhruscair bliantúil is
mó agus is seanbhunaithe sa chontae.

Deontais le haghaidh Oibreacha ar Bhóithre Áitiúla
Fad na mBóithre Áitiúla a Neartaíodh ach
Deontais Feabhsúcháin Bhóithre a úsáid

Reáchtáiltear an tSeachtain um Laois a Ghlanadh i gcomhar
leis an nGlantachán Náisiúnta Earraigh de chuid an Taisce
agus glactar lena linn cur chuige comhpháirtíochta i leith dul
i ngleic le fadhb leanúnach an bhruscair. Imríonn an
tionscnamh ról ríthábhachtach maidir le cáilíocht na beatha
a fheabhsú trí dhaoine a chumhachtú freagracht a ghlacadh
as a limistéar áitiúil agus bheith bródúil as. Chláraigh thart ar
150 grúpa don tionscnamh an bhliain seo caite agus ghlac
breis agus 900 oibrí deonach páirt ann. Bailíodh 49.08 tona
dramhaíola san iomlán.

17.3 km

An Méid Deontais le haghaidh Feabhsú Bóithre
a caitheadh ar Bhóithre Áitiúla a Neartú
€1,964,569

Fad na mBóithre Áitiúla a Athshéalaíodh ach
Deontais Chothabhála Bóithre a úsáid

An Deontas le haghaidh Cothabháil Bóithre
a caitheadh ar Bhóithre Áitiúla a
Athshéalú

10.6 km

Chomh maith leis sin, cheap an Chomhairle conraitheoir le
linn
na
bliana
chun
roinnt
mórláithreacha
bruscair/dramhaíola ar fud an chontae a ghlanadh, limistéir
phortaigh ina measc. Fuarthas réidh le thart ar 162 thona
dramhaíola mar thoradh ar an obair sin.

€342,579

An tionscnamh frithdhumpála 2018
Cuireadh roinnt tionscadal i gcrích faoin Tionscnamh
Frithdhumpála atá á chistiú ag an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Bhí sé
mar aidhm leo tacú le dumpáil neamhdhleathach a
ghlanadh, cláir feasachta agus oideachais a sholáthar agus
cabhrú le forfheidhmiú. Áiríodh leis na cúig thionscadal a
cuireadh i gcrích Portach na Foraoise Íochtaraí, trí phortach
in Eiréil, tionscnamh um ithe ag an deais, dramhaíl atá
bainteach le drugaí a ghlanadh i mBaile Phobóil, agus
oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ag na Bainc Bhuidéal i
gCúil an tSúdaire. Bhí na nithe seo a leanas i gceist leis na
tionscnaimh freisin: ceamaraí TCI a shuiteáil; cuairteanna
scoile ar Chomhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann;
clár fógraí móibíleach a thiomáint thart chun úsáid
bailitheoirí dramhaíola neamhúdaraithe a dhíspreagadh;
feachtais feasachta comhshaoil a reáchtáil ar an raidió;
cupáin di in-athúsáidte a chur chun cinn; tírdhreachú a
dhéanamh
chun
dumpáil
neamhdhleathach
ar
chiumhaiseanna a dhíspreagadh; agus oiliúint i ndramhaíl
snáthaidí agus drugaí.
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Maithiúnas Tochta
Fuair Comhairle Chontae Laoise €20,000 ón Roinn le
haghaidh Feachtas Tochta, áit a raibh daoine den phobal in
ann a seantochtanna tirime a thabhairt chuig láithreacha
sonracha ar fud an chontae lena n-athchúrsáil saor in aisce.
Bailíodh 822 thocht san iomlán le linn na tréimhse sin lena
n-athchúrsáil.
Scéimeanna Deontais Phobail
Faoin Scéim Deontais Phobail sa bhliain 2018, tugadh cistiú
do 85 ghrúpa do thionscadail a raibh mar aidhm leo dul chun
tairbhe don chomhshaol agus feabhas a chur ar
thaitneamhachtaí áitiúla.
Feasacht ar an gComhshaol agus Tionscnaimh Phobail
Leanadh le tionscnaimh Feasachta ar an gComhshaol a
reáchtáil sa bhliain 2018. Forbraíodh comhpháirtíochtaí
comhlántacha nua le hIontaobhas na Madraí agus le grúpaí
Bailte Slachtmhara i ndáil le húinéireacht fhreagrach madraí.
Díríodh ar thionscnaimh ardiomrá um dhramhaíl a chosc
agus a athúsáid le linn na bliana freisin. Áiríodh leis na
feachtais rathúla áitiúla a reáchtáladh imeacht um bailiú
dramhaíola guaisí tí a óstáil i Ráth Domhnaigh agus 4
phointe bailithe mhóibíleacha a eagrú le haghaidh
athchúrsáil tochta i bPort Laoise, Cúil an tSúdaire, an Ghráig
agus Ráth Domhnaigh.
Cuireadh tacaí breise (e.g. deontais, ceardlanna agus
imeachtaí oiliúna agus líonraithe) ar fáil do scoileanna agus
grúpaí pobail eile, lenar áiríodh Coistí Bailte Slachtmhara, le
linn na bliana freisin. Comhlánaíonn tacaí den sórt sin
tionscnaimh feasachta náisiúnta agus cuirtear iad in oiriúint
dá soláthar ar bhonn áitiúil.
Forfheidhmiú Dramhaíola
Tá an Rannóg um Fhorfheidhmiú Dramhaíola tiomanta don
timpeallacht ar ardchaighdeán atá soláthartha aici do
mhuintir Chontae Laoise a chothabháil agus a fheabhsú tríd
an Reachtaíocht Dramhaíola agus Rialacháin Dramhaíola a
fhorfheidhmiú. D’éirigh go maith leis an Rannóg i mbliana
maidir le gearáin dramhaíola a réiteach agus maidir le hobair
i ndlúthchomhar lena comhghleacaithe sa Rannóg um
Fhorfheidhmiú Pleanála. Déileáladh go rathúil le 133
ghearán a bhí bainteach le dramhaíl sa bhliain 2018.
Tá an Rannóg um Fhorfheidhmiú Dramhaíola freagrach as
Ceadanna Saoráide Dramhaíola agus Deimhnithe
Clárúcháin a athbhreithniú agus as Ceadanna agus
Deimhnithe nua a eisiúint. Cláraíodh 14 cinn de Cheadanna
Saoráide Dramhaíola agus de Dheimhnithe Clárúcháin i
gContae Laoise sa bhliain 2018.
Le linn na bliana, d’oibrigh an Rannóg um Fhorfheidhmiú
Dramhaíola leis an bPríomhúdarás Réigiúnach um
Fhorfheidhmiú Dramhaíola chun aghaidh a thabhairt ar na
tosaíochtaí náisiúnta forfheidhmithe dramhaíola don bhliain
2018. Díreoidh an Rannóg ar na tosaíochtaí náisiúnta don
bhliain 2019 an bhliain seo chugainn, agus í ag obair faoi
threoir ag an bPríomhúdarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú
Dramhaíola do Réigiún an Oirthir agus an Láir Tíre.
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Áirítear iad seo a leanas leis na Tosaíochtaí Náisiúnta don
bhliain 2019:
Dul i ngleic le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha
dramhaíola (dumpáil neamhdhleathach agus
aistriú neamhúdaraithe dramhaíola)
Gníomhaíochtaí a bhaineann le Dramhaíl Tógála agus
Scartála
Leanúint le hAraidí Donna a chur ar fáil
Déileáil le láithreáin ar fágadh dramhaíl go
neamhdhleathach acu.
COSAINT AN CHOMHSHAOIL
Pléann an fhoireann um Chosaint an Chomhshaoil le
reachtaíocht agus beartas maidir le cáilíocht an uisce
abhann agus an screamhuisce, cáilíocht an aeir agus
truailliú torainn a chur chun feidhme, de réir mar a
bhaineann siad le Contae Laoise.
Cáilíocht an Uisce
Lean Comhairle Chontae Laoise leis an ‘bPlean
Bainistíochta Abhantraí 2018 - 2021’, ar plean náisiúnta é, a
chur chun feidhme sa bhliain 2018. Is é aidhm an phlean
feabhas a chur ar cháilíocht an uisce idir na blianta 2018
agus 2021. Dírítear ann ar 726 dhobharlach shonracha agus
ar 190 Limistéar le haghaidh Gníomhaíochta, atá in ord
tosaíochta. Bhailigh an Chomhairle 415 shampla d’uisce
abhann do na cláir Faireachais agus Faireacháin Oibríochtúil
atá ar bun ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil sa bhliain 2018. Thóg sí 129 sampla
imscrúdaitheacha d’uisce abhann freisin.
Cuireadh 47 bPlean Bainistíochta Cothaitheach a bhaineann
le leathadh Sloda Camrais sa chontae faoi bhráid na
Comhairle lena gceadú sa bhliain 2018.
Ag gníomhú di faoi alt 4 de na hAchtanna Rialtais Áitiúil
(Truailliú Uisce), 1977 go 1990, lean an Chomhairle le
faireachán a dhéanamh ar cheadúnais scaoilte chun
aibhneacha agus chun screamhuiscí sa bhliain 2018.
Rinneadh 50 sampla san iomlán a thógáil agus a anailísiú
chun a chinntiú go raibh ceadúnais á gcomhlíonadh. Bhí
deich gceadúnas i mbun feidhme sa bhliain 2018.
Chomh maith leis sin, rinne an Chomhairle cigireacht ar
umair sheipteacha de réir an Phlean Cigireachta Náisiúnta
2018 – 2021: Córais Chóireála Fuíolluisce Tí ón
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.
Cuireadh 24 chigireacht san iomlán i gcrích sa bhliain 2018,
faoi mar a cheanglaítear leis an bPlean. Eisíodh 11 Fhógra
Chomhairleacha mar thoradh ar na cigireachtaí sin sa
bhliain 2018.
Rinne Comhairle Chontae Laoise imscrúdú ar na gearáin
uile a fuair sí maidir le truailliú uisce sa Chontae. Fuarthas
29 ngearán maidir le huisce sa bhliain 2018.
Cáilíocht an Aeir
Bhí Ceadúnas Astaíochtaí Aeir amháin gníomhach sa
chontae sa bhliain 2018. Fuarthas 27 ngearán maidir le
cáilíocht an aeir sa bhliain 2018 agus rinneadh imscrúdú ar
gach ceann díobh lena linn. I measc chineál na ngearán sin
bhí fadhbanna le boladh talmhaíochta agus núis deataigh.
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Seirbheáladh fógra amháin faoi alt 26 den Acht um Thruailliú
Aeir, 1987, sa bhliain 2018. Rinneadh ochtó cigireacht ar
ghual toiteach sa bhliain 2018.

•
•

Truailliú Torainn
Fuarthas 11 ghearán maidir le torann sa bhliain 2018. Bhí
roinnt de na gearáin sin de chineál tí agus, sna cásanna sin,
molann an Chomhairle do chomharsana an fhadhb a phlé
lena chéile agus teacht ar réiteach comhaontaithe. Bhain na
gearáin eile le gníomhaíochtaí tráchtála sa Chontae.
Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide

•
•

Ullmhaíodh dréacht-Phlean um Oiriúnú don Athrú Aeráide
do Chomhairle Chontae Laoise sa bhliain 2017 agus tá
athbhreithniú inmheánach á dhéanamh air faoi láthair. Is é
aidhm an phlean cur le cumas na Comhairle seirbhísí a
sholáthar beag beann ar aon rioscaí aeráide a thiocfaidh
chun cinn amach anseo.
Gníomhaireacht Fuinnimh an Láir Tíre
Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh sa bhliain 2018
Is iad soilsiú poiblí agus foirgnimh phoiblí na príomhfhoinsí
úsáide fuinnimh i gComhairle Chontae Laoise. Baineann an
chuid eile den úsáid fuinnimh le gás nádúrtha, le hola agus
le breosla le haghaidh feithiclí flít.
Sa Tuarascáil Bhliantúil 2018 ó Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann maidir le Feidhmíocht na hEarnála
Poiblí i dtaca le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, tuairiscíodh gur
bhain Comhairle Chontae Laoise coigilt 36.9% amach faoi
dheireadh na bliana 2017. Tá sé sin i gcodarsnacht leis an
sprioc atá aici coigilt 33% a bhaint amach faoin mbliain
2020.

(iv) Ionad Fóillíochta Chúil an tSúdaire

•

•

Gníomhartha a Rinneadh sa bhliain 2018

•

Leanamar ag obair le Gníomhaireacht Fuinnimh
Cheatharlach-Chill Chainnigh, agus í ag gníomhú
mar chomhairleoir fuinnimh dúinn faoi Chlár
Fuinnimh an Láir Tíre.

•

Ghlacamar páirt sa Chlár um Pobail Fuinnimh Níos
Fearr sa bhliain 2018 agus ghabhamar do
thionscadail sna háiteanna seo a leanas:

•

Cuireadh dhá choire comhdhlúthúcháin
ardéifeachtúlachta (95%) 250 kw in áit na gcoirí a
bhí ann cheana. Is féidir leis na coirí nua modhnú ar
éileamh i gcomhar leis an dá chorna cúpla 1000
lítear atá ann cheana. Calraitheoirí
Suiteáladh uasghráduithe rialtóra. Uasghrádaíodh
comhéadan an chórais bhainistíochta foirgnimh
agus tá grafaicí nua Cylon air anois lena ndéantar
an comhéadan níos so-úsáidte. Rinneadh
athbhreithniú agus uasghrádú ar gach straitéis
rialuithe ar mhaithe le héifeachtúlacht fuinnimh a
bharrfheabhsú.
Suiteáladh gaothráin phluga in aonaid láimhseála
aeir. Suiteáladh rialuithe nua freisin. Ceanglaíodh
rialuithe siar chuig an gcóras nua bainistíochta
fuinnimh.

Bhí costas caipitil €205,500, gan cáin bhreisluacha a áireamh,
ag baint leis na tionscadail sin agus fuarthas cistiú €101,650 ina
leith.
Chuir Comhairle Chontae Laoise 72 bholgán LED in áit
soilse sráide in 2018, rud a chruthóidh coigilt 34,068 kWh

(i) Oifigí líonadh talún Choillte Laoise

•

Suiteáladh umar maolánach 10 m3 agus rialuithe nua
chun an córas nua bainistíochta foirgnimh a
chomhlánú
Suiteáladh uasghráduithe rialtóra. Uasghrádaíodh
comhéadan an chórais bhainistíochta foirgnimh agus
tá grafaicí nua Cylon air anois lena ndéantar an
comhéadan níos so-úsáidte. Rinneadh athbhreithniú
agus uasghrádú ar gach straitéis rialuithe ar mhaithe
le héifeachtúlacht fuinnimh a bharrfheabhsú.
Suiteáladh gaothráin phluga in aonaid láimhseála aeir.
Suiteáladh rialuithe nua freisin. Ceanglaíodh rialuithe
siar chuig an gcóras nua bainistíochta fuinnimh.
Suiteáladh méadair ar SEUnna agus ceanglaíodh an
trealamh ar fad siar chuig an gcóras nua bainistíochta
fuinnimh atá beartaithe:
- Aonaid láimhseála aeir (cuireadh méadair i
bhfeidhm atá in ann aschur bíge a sholáthar)
- Fuarthóir
- Caidéil
- Gineadóir Leictreachais Cumhachta is Teas in
Éineacht
- Aonad Gáis Cumhachta is Teas in Éineacht
- Coire 1, ar coire fíorúil é

Suiteáladh 10 gcinn de théitheoirí Q-Rad150 (1.5
kW) de chuid Glen Dimplex chun áit na
seantéitheoirí a ghlacadh. Agus rialuithe cliste iontu
(agus uaineadóir agus teirmeastat comhtháthaithe
iontu), is féidir na téitheoirí a uainiú le haghaidh
áitíochta nó le haghaidh téamh de réir mar is gá
agus is féidir seomraí a choinneáil ag teocht ar leith

Ghlac Comhairle Chontae Laoise páirt sa chlár um
Chumhacht a Bharrfheabhsú san Ionad Oibre de chuid Oifig
na nOibreacha Poiblí 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 2017

(ii) Club Leadóige Mhainistir Laoise
An líon teaghlach a raibh leas á bhaint acu as seirbhís
6,862
Suiteáladh 16 cinn de thuilsoilse LED 250 W. Is 3 araid ag an 31/12/2017
soilse 5000 K agus 460 lucsa iad, a bhfuil slisne LED
5050 Philips iontu
Céatadán na dteaghlach a raibh leas á bhaint acu
as seirbhís 3 araid
23.66
(iii) Ionad Fóillíochta Phort Laoise

•
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An líon iomlán cásanna truaillithe a bhí ina
n-ábhar do ghearán le linn na bliana 2017

hoibreacha imscrúdaitheacha a dhéanamh de réir Phlean
Limistéar Draenála Phort Laoise agus de réir an Chláir
Náisiúnta Athshlánaithe Séarach.

817

An líon iomlán cásanna truaillithe a dúnadh
le linn na bliana 2017
An líon iomlán cásanna truaillithe a bhí ar
láimh ag an 31/12/2017

Naisc Nua le hUisce Éireann agus Seirbhísí Forbróra

793

Sa bhliain 2018, thug Uisce Éireann seirbhís iarratais ar
nasc ar líne isteach do gach nasc uisce agus fuíolluisce:
www.water.ie/connections. Ceapadh ocht gconraitheoir ar
fud na tíre chun naisc a chur i gcrích thar ceann Uisce
Éireann. Is é Coffey Northumbrian Ltd an conraitheoir
ceaptha do réigiún an láir tíre, Laois san áireamh.
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An céatadán (%) den Limistéar Údaráis Áitiúil a thagann
faoi na 5 Leibhéal Truaillithe Bruscair
% den limistéar nach bhfuil truaillithe nó atá saor
ó bhruscar

An Clár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2016 - 2018
11

% den limistéar atá beagáinín truaillithe

84

% den limistéar atá measartha truaillithe

5

% den limistéar atá truaillithe go mór

0

% den limistéar atá truaillithe go hollmhór 0

SEIRBHÍSÍ UISCE
Innealtóir Sinsearach: Michael O’Hora, Seirbhísí Uisce

An Clár Infheistíochta Caipitil
Leanann Uisce Éireann le gach Tionscadal Caipitil Seirbhísí
Uisce a chistiú.
Líonraí
Chuir an creatchonraitheoir le haghaidh Feabhsuithe Líonra
agus Caomhnú Uisce oibreacha uasghrádaithe i gcrích ar an
líonra uisce i bPort Laoise, Cúil an tSúdaire, Maighean
Rátha, Baile an Chaisleáin, Log an Churraigh agus Baile Uí
Laigheanáin. Leantar le tabhairt faoi oibreacha fairsinge um
an gCéad Deisiú, um Aimsiú agus Deisiú, um athsholáthar
luaidhe agus um limistéir mhéadraithe ceantair a bhailíochtú.
Seoladh an córas Netbase (córas bainistíochta ligin) i mí na
Samhna agus bhí Laois ar cheann de na chéad chontaetha
a ghlac an córas.
Cláir
Tá an dearadh, an soláthar agus an ceannach talún ar siúl
chun tollphoill bhreise a chur i mbun feidhme i bPort Laoise
(Cúil Bheannchair) agus Darú (Formaoil). Cuireadh
uasghráduithe i gcrích in Ionad Cóireála Uisce Choill Mhinsí,
Ionad Cóireála Fuíolluisce Mhóinteach Mílic, Ionad Cóireála
Fuíolluisce Bhaile an Chaisleáin agus Ionad Cóireála
Fuíolluisce Bhaile na Coille. Tá na nithe seo a leanas á
ndearadh go fóill: Clár Dífhabhtaithe Laoise; an t-uasghrádú
ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhaile Átha an Róine;
uasghráduithe ar ionaid chóireála fuíolluisce faoin gClár
Náisiúnta um Údarú Deimhnithe; an díchoimisiúnú ar
stáisiún caidéalúcháin Bob’s Bar; uasghráduithe ar shaoráidí
stórála uisce chóireáilte; oibreacha maolaithe luaidhe;
aicmiú foinsí uisce; agus oibreacha cosanta. Leantar le
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Ba í an bhliain 2018 an bhliain deiridh den Chlár Ilbhliantúil
Uisce Tuaithe 2016 - 2018. Thar an tréimhse sin, fuair
grúpscéimeanna i Laois cúnamh deontais arbh fhiú
€1,036,885 san iomlán é. Caitheadh €346,703 san iomlán
sa bhliain 2018 agus cuireadh na hoibreacha seo a leanas i
gcrích:
•
Grúpscéim Uisce an Fhraoigh Mhóir – Rinneadh
feabhsuithe ar an teach caidéalúcháin agus ar
láithreáin taiscumair; suiteáladh logálaithe agus
méadair; agus uasghrádaíodh an t-uathchóras léamh
méadair.
•
Grúpscéim Uisce Áth Tanaí – Suiteáladh
boscaí méadar uisce agus umar cúltaca
clóirín.
•
Grúpscéim Uisce Mhaigh Fhada 2 –
Uasghrádaíodh an teach caidéalúcháin agus an
córas ultraivialait.
•
Grúpscéim Uisce Eiréil – Uasghrádaíodh an
príomhlíonra uisce ar Bhóthar Chaisleán
Phléimeann agus an taiscumar.
•
Grúpscéim Uisce na Cúlchoille – Rinneadh
oibreacha uasghrádaithe ar láithreán an ionaid
níotráití.
•
Grúpscéim Uisce Theach na Bearú –
Uasghrádaíodh an córas clóirín.
•
Grúpscéim Uisce Bhaile Cholla – Uasghrádaíodh
an príomhlíonra uisce i sráidbhaile na Cloiche
agus Thigh Srathra.
•
Grúpscéim Uisce Bhaile Phiocáis – Tosaíodh ar
an bpríomhlíonra uisce a uasghrádú.
•
Grúpscéim Uisce Dhoire na Saortha – Tosaíodh ar
an bpríomhlíonra uisce a uasghrádú.
Ghlac Uisce Éireann ceannas ar na scéimeanna seo a
leanas i mí na Samhna 2018:

1.
2.
3.
4.

Grúpscéim Uisce Bhaile Adaim 1
Grúpscéim Uisce Bhaile Adaim 2
Grúpscéim Uisce Mhóin na Scríobán
Grúpscéim Uisce Bhaile an Charnáin

Cheiliúir Grúpscéim Uisce Bhaile Cholla seirbhís 50 bliain
don phobal áitiúil le linn na bliana. Soláthraíonn sí uisce do
níos mó ná 550 teach, 185 fheirm, 3 bhunscoil agus 4 halla
pobail anois.

IOMPAR, COMHSHAOL AGUS SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA

Próiseáladh suim €364,667 i bhfoirm fóirdheontas do
Ghrúpscéimeanna Uisce.
Íocadh €58,378 san iomlán le 31 iarratasóir i leith Deontais
Tobair.
Athbhreithniú ar an Soláthar Seirbhíse Uisce Tuaithe ag
Údaráis Áitiúla

An Clár um Shábháilteacht Uisce do Bhunscoileanna (PAWS)
I gcomhar le Sábháilteacht Uisce Laoise agus Ionad
Fóillíochta Phort Laoise, lean Comhairle Chontae Laoise le
tacaíocht a thabhairt don Chlár um Shábháilteacht Uisce do
Bhunscoileanna agus le é a sholáthar. Tugadh cuairt ar
bhunscoileanna ar fud Chontae Laoise mar chuid den chlár
le linn na bliana 2018.

Chuir an Fhoireann Tionscadail an cás gnó le chéile agus
cheadaigh an Grúpa Athbhreithnithe um Maoirseacht ar
Sheirbhísí Poiblí é ina dhiaidh sin. Cuireadh an cás gnó ar
aghaidh chuig an nGrúpa Oibre um Uisce Tuaithe ansin, rud
ar bhunaigh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
é. Is í samhail Seirbhíse Comhroinnte Náisiúnta an tsamhail
tosaíochta don tseirbhís. Tá an tsamhail sin á hathbhreithniú
ag an nGrúpa Oibre faoi láthair.

Le linn na bliana 2018, lean Comhairle Chontae Laoise le
cigireacht a dhéanamh ar bhaoithe tarrthála agus le iad a
chothabháil, a chur suas agus a athsholáthar i láithreacha
uisce oscailte ar fud an chontae.

Déanmhais Chontúirteacha agus Áiteanna Contúirteacha

Príomhoifigeach Dóiteáin: Declan Power

Coinníonn an Rannóg um Sheirbhísí Uisce Clár Déanmhas
Contúirteach agus Áiteanna Contúirteacha ar bun. Bhí 14
chomhad ar oscailt ar an gClár sin ag an 31 Nollaig 2018.

Lean an tSeirbhís Dóiteáin le seirbhís ar ardchaighdeán a
chur ar fáil sna réimsí seo a leanas: Cosc Dóiteáin;
Oibríochtaí Briogáid Dóiteáin; Feasacht an Phobail ar
Shábháilteacht Dóiteáin; agus Pleanáil Móréigeandála.

Baoithe Tarrthála

SEIRBHÍS DÓITEÁIN AGUS TARRTHÁLA CONTAE LAOISE

An tSaotharlann Seirbhísí Uisce
Saoráid atá creidiúnaithe ag Bord Creidiúnaithe Náisiúnta na
hÉireann is ea Saotharlann Seirbhísí Uisce Chomhairle
Chontae Laoise. Leanann sí leis an uisce óil, an fuíolluisce
agus an t-uisce abhann atá le fáil i gContae Laoise agus i
soláthairtí príobháideacha uisce óil Chomhairle Contae Uíbh
Fhailí a thástáil agus a shampláil de réir na reachtaíochta
ábhartha.

D’fhreastail Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Contae Laoise
ar 769 dteagmhas éigeandála, a raibh 486 dhóiteán, 254
theagmhas seirbhíse speisialta agus 29 rabhadh bréige i
gceist leo. Bhí ról lárnach ag an tSeirbhís Dóiteáin agus
Tarrthála sa fhreagairt do Stoirm Emma i mí an Mhárta agus
do na dóiteáin fhairsinge foraoise agus fiathalún sa
samhradh.
Ar mhaithe le caighdeáin trealaimh a ardú, leanadh leis an
gclár um threalamh a athsholáthar agus a uasghrádú sa
bhliain 2018. Soláthraíodh gaireas agus sorcóirí nua
análaithe, éadaí gásobacha cosanta ar cheimiceáin,
ceamara íomhánna teirmeacha agus saintrealamh tarrthála
mar chuid den chlár.

Táscairí Seirbhíse Náisiúnta 2017
Uisce óil i scéimeanna príobháideacha a
chomhlíonann ceanglais
reachtúla
97.38%
SÁBHÁILTEACHT UISCE LAOISE

Cuireadh clár fairsing oiliúna ar fáil do chomhraiceoirí
dóiteáin i seirbhís, agus breis agus 480 daonlá i gceist leo.

FEASACHT AR SHÁBHÁILTEACHT UISCE
I gcomhar le Coiste Sábháilteachta Uisce Limistéar Laoise,
sholáthair Comhairle Chontae Laoise roinnt imeachtaí
tábhachtacha chun Feasacht ar Shábháilteacht Uisce a chur
chun cinn sa bhliain 2018. Tugadh cuairt ar scoileanna agus
grúpaí pobail, ar lena linn a soláthraíodh cainteanna
feasachta ar bhunsábháilteacht uisce agus a taispeánadh
conas baoi tarrthála a úsáid.
Ranganna Sábháilteachta Uisce
D’éirigh le Sábháilteacht Uisce Laoise ranganna
sábháilteachta uisce a sholáthar in Ionad Fóillíochta Phort
Laoise in Earrach agus Fómhar na bliana 2018. Ghlac 130
duine d’aosaigh agus leanaí araon páirt i ranganna de chuid
Shábháilteacht Uisce na hÉireann le linn na bliana freisin.
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Ar mhaithe le Sábháilteacht, Sláinte agus Leas a fheabhsú
do chriúnna dóiteáin, leanadh le sraith oibríochtaí briogáid
dóiteáin a chur chun feidhme tríd an gclár um Threoirlínte
Caighdeánacha Oibríochta sa bhliain 2018. Cheadaigh an
Lucht Ardbhainistíochta Clár Bainistíochta Sláinte,
Sábháilteachta agus Leasa freisin. Athbhreithníodh an clár
sin 32 uair le linn na bliana.
Fuarthas 54 iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó
dhóiteán agus 55 iarratas ar cheadúnas le linn na bliana.
Tarchuireadh 123 iarratas pleanála chuig an tseirbhís
dóiteáin le linn na bliana freisin. Rinneadh cigireacht ar 41
áitreabh.
Ar mhaithe le sábháilteacht gach duine lena mbaineann a
chinntiú, chuathas i mbun pleanáil fhairsing agus
idirchaidreamh fairsing le heagraithe Fhéile Ceoil na Picnice
Leictrí ar an Sráidbhaile (ar fhreastail thart ar 65,000 duine
uirthi). Cuireadh clár fairsing cigireachtaí i bhfeidhm don
fhéile.

IOMPAR, COMHSHAOL AGUS SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA

Cuireadh an Clár um Shábháilteacht Dóiteáin do
Bhunscoileanna i gcrích ar fud an Chontae idir mí Dheireadh
Fómhair agus mí na Nollag 2018. Bhí gach ceann de na
hocht stáisiún dóiteáin páirteach ann. Tugadh cuairt ar 64
bhunscoil agus fuair 1833 dhalta comhairle/faisnéis maidir le
sábháilteacht dóiteáin lena linn.

inar bhain an chéad seirbhís an láthair
amach tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20
nóiméad
52.68%
% de chásanna i dtaca le dóiteán inar bhain
an chéad seirbhís an láthair amach tar éis 20
nóiméad
11.36%

Cuireadh an clár don tSeachtain Náisiúnta ar Shábháilteacht
Dóiteáin ar siúl i mí Dheireadh Fómhair. Thionóil gach
stáisiún dóiteáin oíche oscailte, ar lena linn a tugadh
láithreoireachtaí ar shábháilteacht dóiteáin. D’fhreastail
daoine den phobal agus grúpaí ó na pobail áitiúla ar na
hoícheanta oscailte. Fógraíodh na himeachtaí i nuachtáin
áitiúla agus ar stáisiúin raidió áitiúla agus baineadh úsáid as
suíomhanna meán sóisialta amhail Facebook agus Twitter
agus as bileoga faisnéise chun iad a phoibliú.

Cosaint Shibhialta Laoise

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

Eagraíocht atá bunaithe ar oibrithe deonacha is ea
Cosaint Shibhialta Laoise. Tá bród ar a cuid ball as a
bheith ag fónamh mar sheirbhís chúltaca den scoth,
agus iad ag tacú leis na príomhghníomhaireachtaí
freagartha agus leis an bpobal áitiúil.

Táscairí Feidhmíochta 2017

Tá roinnt scileanna éagsúla ag na hoibrithe deonacha
agus is iad seo a leanas na príomhchláir
ghníomhaíochta a dtugann an eagraíocht fúthu:

Costas per capita na Seirbhíse Dóiteáin

An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh chun
briogáidí dóiteáin a shlógadh i stáisiúin
lánaimseartha i dtaca le dóiteán
An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i
stáisiúin pháirtaimseartha (seirbhís
dóiteáin choinnithe) i dtaca le dóiteán
An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i
stáisiúin lánaimseartha i dtaca le gach
teagmhas éigeandála eile (nach
mbaineann le dóiteán)
An meán-aga, ina nóiméid, a tógadh
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i
stáisiúin pháirtaimseartha (seirbhís
dóiteáin choinnithe) i dtaca le gach
teagmhas éigeandála eile (nach
mbaineann le dóiteán)

€43.69

•

Garchabhair
Seirbhís garchabhrach agus otharchairr a
sholáthar.

N/B

•

Scileanna Tarrthála
Tarrtháil uirbeach, ina ndéantar cuardach tíre
oscailte ar son daoine atá ar iarraidh. Tá Laois
ar cheann de na contaetha a chuireann
ladrainn ar fáil le haghaidh cuardach ón aer.

5.42

•
N/B

Comhrac Dóiteáin
Uiscí tuile a chaidéalú agus uisce a sholáthar
don phobal.

•

Cumarsáid Raidió

Ceithre chóras raidió neamhspleácha a oibriú - U.H.F.,
V.H.F., Raidió Banda Mhuirí agus Tetra. Is é ár nAonad
speisialaithe um Thacaíocht Oibríochta a fheidhmíonn
na córais sin.

4.40

An céatadán (%) den fhreastal ar láithreacha
% de chásanna i dtaca le dóiteán
inar bhain an chéad seirbhís an
láthair amach laistigh de 10 nóiméad

% de chásanna i dtaca le gach teagmhas
éigeandála eile inar bhain an chéa seirbhís
an láthair amach tar éis 10 nóiméad ach
laistigh de 20 nóiméad
50.67%
% de chásanna i dtaca le gach teagmhas
éigeandála eile inar bhain an chéad seirbhís
an láthair amach tar éis 20 nóiméad
15.56%

Ghlac Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Contae Laoise páirt
sa Dúshlán Náisiúnta Fuascailte agus Tráma 2018, a bhí ar
siúl ar an Aonach i mí Aibreáin. Bhuaigh sí gach catagóir,
lenar áiríodh catagóir na foirne tráma is fearr agus catagóir
na foirme fuascailte is fearr.

Costas per Capita

% de chásanna i dtaca le gach teagmhas
éigeandála eile inar bhain an chéad seirbhís
an láthair amach laistigh de 10 nóiméad
33.78%

35.96%

% de chásanna i dtaca le dóiteán
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FORBAIRT GHEILLEAGRACH, FIONTAR AGUS PLEANÁIL

D’fhreastail breis agus 100 duine ar an imeacht agus
chualathas ó bhuíon sárchainteoirí lena linn – Darina Allen ó
Scoil Cócaireachta Bhaile Uí Mhaolmhuaidh, Domini Kemp
agus Olivia Duff ina measc. Eagraíodh Todhchaí an Bhia
2030 mar chuid den Chlár Bia a bhí ar bun ag
Connect2Laois. Ba é aidhm an Chláir Bhia tacú le gnóthais
nuathionscanta agus gnóthais a bhí ann cheana sa Chontae
agus tacaí a chur ar fáil dóibh ionas go bhféadfadh siad
feabhas a chur ar a ngnóthais. Thar thréimhse 12 mhí, bhain
táirgeoirí bia agus soláthraithe seirbhíse bia sa limistéar
áitiúil leas as sainoiliúint agus sainmheantóireacht ó James
Burke & Associates, na Príomh-Shainchomhairleoirí Bia
agus na Príomhchomhairleoirí Miondíola in Éirinn.
Reáchtáladh Todhchaí an Bhia 2030 chun an clár a
dhúnadh.

Forbairt Gheilleagrach, Fiontar agus Pleanáil
Stiúrthóir Seirbhísí:

Kieran Kehoe

Cathaoirleach:

Mary Sweeney, M.C.C.

Comhaltaí

Earnálach

John Moran, M.C.C

Harry Vanston
(Feirmeoireacht)
Pat Culleton,
(Forbairt/
Foirgníocht)
Michael Kielty, ICTU
(Ceardchumann)
Noel Gavigan
(Comhshaol/
Caomhantas)

John Joe Fennelly, M.C.C

David Goodwin, M.C.C.
Aidan Mullins, M.C.C.

Oscailt Oifigiúil an Mhoil Nuálaíochta agus na Saotharlainne
Déantúsaíochta in Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire – 22
Meitheamh 2018

FORBAIRT GHEILLEAGRACH AGUS FIONTAR
Is é atá in Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Chontae
Laoise ná an Oifig Fiontair Áitiúil agus an Fhoireann um
Fhorbairt Gheilleagrach. Le chéile, is iad an lárphointe
teagmhála iad do ghnóthais atá ann cheana agus do
ghnóthais ionchasacha. Is é aidhm an Aonaid Tacaíochta
Gnó timpeallacht gnó dhearfach a chothú, áit a dtacaítear le
fiontair agus a gcuirtear Laois chun cinn ar leibhéal náisiúnta
agus domhanda mar láthair tharraingteach le haghaidh gnó
agus infheistíocht a dhéanamh inti. Bhí dhá mhórfhógra
fostaíochta ann do Laois sa bhliain 2018. D’fhógair Glanbia
Cheese go bhfuil sé beartaithe aige saoráid déantúsaíochta
€130 milliún a thógáil ag Páirc Fiontraíochta Náisiúnta J17,
agus 78 bpost á gcruthú aige ar dtús, agus d’fhógair SkOUT
Secure Intelligence go bhfuil sé beartaithe aige a
Cheanncheathrú Eorpach a lonnú i bPort Laoise, agus 30
post á gcruthú aige.
Todhchaí an Bhia 2030 – Márta 2018

Rinne Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire a Mhol Nuálaíochta
agus a Shaotharlann Déantúsaíochta a oscailt go hoifigiúil
an 22 Meitheamh. Is iad an tAonad Tacaíochta Gnó,
Comhpháirtíocht Laoise agus Institiúid Teicneolaíochta
Cheatharlach a chomhordaigh an tionscadal agus bhíothas
in ann é a sholáthar a bhuí le cistiú a fuarthas ó Scéim na
gCriosanna Forbartha Geilleagraí Tuaithe agus ón Scéim
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte.
Tairgtear saoráidí úrscothacha sa Mhol Nuálaíochta, lena náirítear limistéar comhdhála agus oiliúna, spás comhroinnte
foghlama/Saotharlann Déantúsaíochta, deasca sealaíochta
agus cistin lánfheistithe. Leis na deasca sealaíochta, tugtar
deis uathúil do chomaitéirí Laoise a mbíonn patrúin
sholúbtha oibre acu obair i ngar don bhaile ar bhonn
lánaimseartha nó páirtaimseartha. Leis an tSaotharlann
Déantúsaíochta, tairgtear rochtain ar raon leathan uirlisí
agus ábhar déantúsaíochta ar ardchaighdeán. Saoráid
lánfheistithe is ea an tSaotharlann Déantúsaíochta i gCúil an
tSúdaire, ina bhfuil gearrthóirí léasair, ródairí faoi ríomhrialú
uimhriúil agus printéirí 3T. Foinsítear uirlisí glúine nua de réir
mar a thagann siad chun cinn. Is é príomhaidhm na
Saotharlainne spás a chruthú le haghaidh foghlaim agus
fréamhshamhaltú luathchéime, áit a gcuireann saineolaithe
ina réimse faoi seach a gcuid ama agus eolais ar fáil go
deonach do rannpháirtithe atá ag iarraidh a fháil amach
conas is féidir leo a scileanna códúcháin a chur i bhfeidhm i
dtimpeallacht phraiticiúil.
Foireann Baile Phort Laoise

I mí an Mhárta 2018, thionóil Connect2Laois an chéad
imeacht de chuid Thodhchaí an Bhia 2030 in Óstán an
Heritage, Coill an Aird. D’eagraigh Aonad Tacaíochta Gnó
na Comhairle an t-imeacht i gcomhar le Comhpháirtíocht
Laoise, áit ar tugadh raon oibreoirí seirbhíse bia, táirgeoirí
agus ceannaitheoirí le chéile faoin aon díon amháin.
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I mí Dheireadh Fómhair 2017, chomhordaigh an tAonad
Tacaíochta Gnó an obair ar Fhoireann Baile Phort Laoise a
bhunú. Tá an Fhoireann Baile comhdhéanta d’ionadaithe ó
raon éagsúil réimsí, lena n-áirítear an earnáil gnó agus
miondíola, údaráis áitiúla, cónaitheoirí, an earnáil
oidhreachta agus turasóireachta, an Garda Síochána,
carthanais, grúpaí pobail agus polaiteoirí áitiúla. Rinne
Foireann Baile Phort Laoise scrúdú folláine ar an mBaile
thar an mbliain seo a chuaigh thart, rud a chabhraigh léi
príomhláidreachtaí agus príomhlaigí Phort Laoise a
shainaithint. Tá an Fhoireann Baile ag tabhairt aghaidh ar na
láidreachtaí agus na laigí sin anois tríd an bPlean
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Gníomhaíochta uaithi. A bhuí leis an scrúdú folláine, tá
tuiscint mhaith ag an bhFoireann Baile anois ar a bhfuil le
déanamh aici ar mhaithe le Port Laoise a chur chun cinn
mar áit den scoth chun cónaí agus chun siopadóireacht
agus gnó a dhéanamh inti.
Ag gníomhú di i gcomhar leis an Aonad Tacaíochta Gnó,
thóg an Fhoireann Baile na chéad chéimeanna i dtreo an
sprioc sin a bhaint amach nuair a sheol sí lógó branda nua
do Phort Laoise i mí Mheán Fómhair 2018 agus nuair a
sheol sí cárta bronntanais nua Me2You do Phort Laoise i mí
Dheireadh Fómhair 2018. D’éirigh go geal leis an gcárta
bronntanais agus tá níos mó ná 40 miondíoltóir áitiúla
cláraithe leis faoi láthair.

An Scéim Feabhsúcháin Aghaidhe
Sheol an tAonad Tacaíochta Gnó an Scéim nua
Feabhsúcháin Aghaidhe do Bhaile Phort Laoise an 12
Deireadh Fómhair 2018. Is í Foireann Baile Phort Laoise, an
grúpa ar bhunaigh Comhairle Chontae Laoise é chun an
straitéis um athnuachan an láir bhaile do Phort Laoise a chur
chun feidhme, a d’fhorbair an tionscnamh. Le linn na chéad
chéime den Scéim Feabhsúcháin Aghaidhe, díreofar ar an
tSráid Mhór Íochtarach, Sráid an Droichid agus Bóthar an
Tobair i bPort Laoise agus cabhrófar le húinéirí réadmhaoine
a n-áitribh a fheabhsú tríd an taobh amuigh d’áitribh
thráchtála agus chónaithe araon a phéinteáil. Tá an scéim á
tabhairt isteach i gcomhar le Crown Paints, a d’fhorbair
pailéad saincheaptha ina bhfuil 42 dhath do Phort Laoise.
Suirbhé Comaitéirí Laoise

Na Dámhachtainí Baile Fiontair Náisiúnta 2018
Rinne Móinteach Mílic ionadaíocht do Laois i nDámhachtainí
Baile Fiontair Náisiúnta Bhanc na hÉireann 2018 i mí Mheán
Fómhair. Chomhordaigh Cumann Forbartha Mhóinteach
Mílic an t-imeacht le cuidiú ón Aonad Tacaíochta Gnó agus
ó raon grúpaí pobail, gnóthas agus oibrithe deonacha.
Tionóladh na dámhachtainí in Óstán Ráth an Lígh, Cill
Chainnigh, i mí na Samhna. Rinneadh ionadaíocht do 83
cinn de bhailte, cathracha agus sráidbhailte, agus iad go léir
ag súil go n-ainmneofaí iad mar Bhaile Fiontair Náisiúnta na
Bliana. D’éirigh le Móinteach Mílic an duais €2,500 a
bhuachan i gcatagóir na dTionscnamh Baile mar thoradh ar
an obair a rinneadh ar Ionad Ealaíon Pobail Mhóinteach
Mílic.

Rinne an tAonad Tacaíochta Gnó Suirbhé Comaitéirí Laoise
a sheoladh i mí Feabhra 2018. Bhí sé mar aidhm leis próifíl
comaitéirí a chur le chéile ina mionsonraítear na
hearnálacha scileanna, oideachais agus fostaíochta dá
ngabhann an 11,477 gcomaitéir amuigh atá againn. D’éirigh
go geal leis an suirbhé agus chumasaigh sé do Chomhairle
Chontae Laoise próifíl chuimsitheach a fhorbairt ar na
daoine sa chontae a dhéanann comaitéireacht chun na
hoibre. Léiríodh sa suirbhé go bhfuil céim tríú leibhéal nó
níos airde ag 77% (8847) den 11,477 gcomaitéir amuigh
agus go ndéanann formhór na n-oibrithe comaitéireacht go
Baile Átha Cliath, Cill Dara, Ceatharlach, Cill Chainnigh agus
Uíbh Fhailí. Tá raon leathan scileanna ag ár gcomaitéirí
agus gabhann siad do roinnt tionscal difriúil. Tá 6,033 dhuine
dár bhfórsa saothair ardoilte fostaithe sna hearnálacha seo a
leanas amháin: Gnó agus Teicneolaíocht Faisnéise (1,671),
Cúram Sláinte (1,443), Oiliúint agus Forbairt (1,084),
Déantúsaíocht (944), agus Seirbhísí Miondíola/Mórdhíola
(891).
An Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2018
Cuireadh obair ar aghaidh ar an Mol Digiteach i Maighean
Rátha agus ar Ionad Beale (Mol Digiteach) i Móinteach Mílic
sa bhliain 2018 a bhuí le cistiú a fuarthas ón Roinn
Forbartha Tuaithe agus Pobail tríd an Scéim Athnuachana
Bailte agus Sráidbhailte. Sa dá mhol dhigiteacha, tairgfear
saoráidí comhoibrithe agus deisce sealaíochta agus
tabharfar deiseanna oiliúna agus líonraithe do chuideachtaí
nuathionscanta agus seanbhunaithe araon sna bailte sin.
An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach
Agus é ar cheann de na bailte ar leithdháileadh cistiú orthu
faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach, fuair
Port Laoise níos mó ná €3.3 milliún le haghaidh ceathrú
chultúrtha nua agus Tionscadal um Baile Ísealcharbóin a
fhorbairt. Rinne an tAonad Tacaíochta Gnó maoirseacht ar
chónascadh an dá thogra, ar chuir GVA, cuideachta
chomhairliúcháin, iad le chéile ina dhiaidh sin. Beidh an
Cheathrú Chultúrtha bunaithe ar lonnaíocht bhunaidh Phort
Laoise,
ar
limistéar
a
mbaineann
tábhacht
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stairiúil leis. Tá na pleananna don limistéar á gcur i bhfeidhm
cheana féin, agus Plás Mhic Mhuiris á athshamhaltú faoi
láthair. Beidh an Dúnfort Cosanta ar an bpríomhní is díol
spéise sa spás athshamhlaithe sin. Athchóireofar é ach
modhanna atá cruinn ó thaobh staire de a úsáid agus tógfar
túr amhairc nua ann a bheidh ar oscailt don phobal. Mar
thoradh ar an Tionscadal um Baile Ísealcharbóin, cuirfear
deireadh leis an gceannas atá ag gluaisteáin ar lár baile
Phort Laoise agus cuirfear feabhas ar an rochtain ag
coisithe ar an limistéar. Is ionann an dá thionscadal agus
céim ollmhór chun tosaigh i dtreo comhlíonadh a dhéanamh
ar an bhfís do Phort Laoise, mar atá leagtha amach sa
doiciméad ‘An Bhliain 2040 agus Ina Diaidh; Fís do Phort
Laoise’.

Bliain an-táirgiúil amach is amach d’Oifig Fiontair Áitiúil
Laoise ba ea an bhliain 2018. Ar chostas iomlán €535,441,
rinneadh cúnamh deontais forbartha, dearbháin trádála ar
líne agus deontais chúnamh theicniúil do mhicreaonnmhairiú a leithdháileadh ar 49 ngnó a bhfuil
acmhainneacht acu 131 phost lánaimseartha a chruthú.
Tháinig méadú ar an líon daoine a ghlac páirt i gcúrsaí
oiliúna agus ar an éileamh ar mheantóireacht sa bhliain
2018 freisin. Dearadh gach ceann de na tacaí sin chun
freastal go sonrach ar na riachtanais atá ag gnóthais
bheaga, micreaghnóthais agus gnóthais nuathionscanta i
Laois agus cuireadh iad chun cinn ina measc.

Tionscnaimh agus Tacaí don bhliain 2019

Is féidir leis an Oifig Fiontair Áitiúil cineálacha difriúla
cúnaimh dheontais a thabhairt do ghnóthais incháilithe 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 2018,
ceadaíodh cúnamh deontais €457,872 do 14 chuideachta i
Laois a bhfuil acmhainneacht acu 72 phost lánaimseartha
bhreise a chruthú.

Bliain ghnóthach don Aonad Tacaíochta Gnó ba ea an
bhliain 2018, ar lena linn a rinne líon mór gnóthas iarratas ar
an Scéim Deontais Aghaidhe Siopa, an Scéim Dreasachta
Gnó agus an Scéim um Laghdú Rátaí. Tugadh deontais do
14 ghnó faoin Scéim Deontais Aghaidhe Siopa, lena dtugtar
deis do ghnóthais a n-aghaidh siopa a fheabhsú/a dheisiú.
Páirc Fiontraíochta Náisiúnta J17
Is bunachar talún straitéiseach í Páirc Fiontraíochta
Náisiúnta J17, atá suite taobh thiar theas de Bhaile Phort
Laoise. Tá thart ar 192 heicteár inti. Cheannaigh Comhairle
Chontae Laoise thart ar 32 heicteár de na tailte sin sa bhliain
2017 agus chuir innealtóirí comhairleacha ARUP
máistirphlean nuashonraithe don Pháirc Fiontraíochta i
gcrích ina dhiaidh sin sa bhliain 2018. Cinnteofar leis an
máistirphlean sin go ndéanfar forbairt chomhtháite
chomhordaithe ar an talamh ag an láthair seo chun a
chinntiú go mbeidh sí ina crios eacnamaíoch inmharthana,
rud a chuirfidh borradh mór faoi gheilleagar Phort Laoise
agus a éascóidh fás an chontae agus an réigiúin ina
iomláine. Cheannaigh dhá chuideachta – Glanbia Cheese
agus Robinson Distribution Ltd – láithreáin ar an talamh seo
cheana féin sa bhliain 2018. Leanfaidh an tAonad
Tacaíochta Gnó leis an bPáirc Fiontraíochta a mhargú agus
a chur chun cinn i measc cuideachtaí náisiúnta agus
idirnáisiúnta sa bhliain 2019.
An Oifig Fiontair Áitiúil
Gníomhaíonn an Oifig Fiontair Áitiúil 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. Mar Oifig Fiontair Áitiúil Laoise, is é an
ról atá againn forbairt fiontar áitiúil a bhrú chun cinn agus
micreaghnóthais agus gnóthais bheaga áitiúla a chur i
gcroílár an chruthaithe fostaíochta. Tugaimid tacaíocht do
ghnóthais nuathionscanta agus oibrímid chun an
acmhainneacht fostaíochta atá ag micreaghnóthais agus
gnóthais bheaga atá nua agus atá ann cheana araon a
mhéadú trí fhaisnéis, comhairle, oiliúint, meantóireacht,
seimineáir agus tacaíocht airgeadais roghnaitheach a chur
ar fáil dóibh. Imríonn an Oifig Fiontair Áitiúil ról
ríthábhachtach maidir le forbairt fiontraíochta agus fiontar a
chothú i gcomhar le geallsealbhóirí tábhachtacha eile sa
chontae chun a chinntiú go nglacfar cur chuige níos
comhordaithe i leith tacaíocht fiontair.
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Tá oiliúint gnó ar cheann de na tacaí is tábhachtaí a
thairgimid d’fhiontair áitiúla agus cuirtear an oiliúint in oiriúint
do na riachtanais shonracha atá ag an ngnó lena
mbaineann. Soláthraíodh 52 chlár oiliúna sa bhliain 2018
agus ghlac 560 duine páirt iontu.
Bainistíodh 291 shannachán 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 tacaí is tábhachtaí ar féidir le fiontraithe leas a bhaint
astu. Chun an méid sin a aithint, reáchtáil Oifig Fiontair
Áitiúil Laoise imeacht líonraithe gnó sa bhliain 2018. Tháinig
níos mó ná 80 úinéir gnó atá bunaithe i Laois 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
Le linn na bliana, chomhordaigh an Oifig Fiontair Áitiúil sraith
clár agus imeachtaí inar cuireadh fiontraíocht chun cinn ar
fud na n-earnálacha uile. Áiríodh iad seo a leanas leo sin:

•

An tSeachtain Fiontraíochta Áitiúil
Le linn na Seachtaine Fiontraíochta Áitiúla,
reáchtáiltear sraith gníomhaíochtaí chun tacú leis na
haidhmeanna atá ag fiontraithe uaillmhianacha agus
úinéirí gnóthais bhig. Mar chuid den tiomantas
leanúnach atá againn don fhiontraíocht sa chontae,
cuireadh sraith seimineár/clinicí meantóireachta
duine le duine saor in aisce ar siúl le linn na
Seachtaine Fiontraíochta ón 5 go dtí an 10 Márta.
Ghlac níos mó ná 100 fiontraí áitiúla páirt sna
himeachtaí éagsúla a bhí ar siúl.
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•

mór ar an éileamh ar an rothaíocht mar chaitheamh aimsire
agus go háirithe mar mhodh iompair i gcriosanna uirbeacha
comaitéireachta.

An Sráidbhaile Fiontair Áitiúil
Fuair 31 ghnóthas bheaga tacaíocht óna nOifig
Fiontair Áitiúil chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a
chur i láthair laistigh den Sráidbhaile Fiontair Áitiúil
ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i
dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. D’fhreastail
beagnach 300,000 duine ar an imeacht 3 lá sin, a
bhí ar siúl i mí Mheán Fómhair 2018. Cuireadh
sainseirbhísí oiliúna agus grianghrafadóireachta ar
fáil do chliaint na nOifigí Fiontair Áitiúla freisin chun
iad a chumasú an chuid is fearr a bhaint as na
deiseanna díola agus margaíochta a bhí ar fáil ag
an gComórtas. Rinne Le Skinny Chef, atá lonnaithe
i bPort Laoise agus a dhéanann
peisteo/anlainn/anraithí, etc., ionadaíocht do Laois
sa Sráidbhaile Fiontair Áitiúil.

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 leo an
chéad ghlúin eile úinéirí agus ceannairí gnó a chothú agus a
threorú.

•

•

Ghlac breis agus 300 mac léinn ó 7 scoil dara
leibhéal i Laois páirt sa Chlár Fiontair Mac Léinn sa
bhliain 2017/2018. Sa chlár sin, spreagtar do mhic
léinn taighde a dhéanamh agus a ngnóthas féin a
bhunú agus a reáchtáil le cuidiú ó chomhordaitheoir
fiontair mac léinn. Bhí babhta ceannais an chontae ar
siúl i mí an Mhárta 2018, agus Alice Carew ó
Phobalscoil Mhaighean Rátha á roghnú chun
ionadaíocht a dhéanamh do Laois ag an mBabhta
Ceannais Náisiúnta i bPáirc an Chrócaigh i mí na
Bealtaine 2018. D’fhorbair Alice réiteach fuaime atá
deartha chun maolú a dhéanamh ar an difear a
dhéanann íogaireacht fuaime do leanaí a bhfuil
uathachas orthu.

Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan
Ar Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan, aithnítear an
ról tábhachtach a imríonn mná i saol an ghnó.
D’fhreastail níos mó ná 120 banfhiontraí ó Laois,
Uíbh Fhailí, an Longfort agus an Iarmhí ar imeacht a
reáchtáladh ar an Longfort chun Lá Náisiúnta
Fiontraíochta na mBan a chomóradh, a bhí ar siúl
Déardaoin an 18 Deireadh Fómhair.
D’fhreastail 1,420 bean ar imeachtaí ar fud na tíre
freisin.

•

Na Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn

Na Dámhachtainí Náisiúnta Fiontar
Is é is aidhm do na Dámhachtainí Náisiúnta Fiontar
aitheantas a thabhairt don tiomantas, an díograis
agus an meon fiontraíochta atá i réim i measc
gnóthais bheaga ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta.
Rinne Cyc-lok Limited, atá lonnaithe ar an nGráig,
ionadaíocht do Laois ag na Dámhachtainí Náisiúnta
Fiontar i mí na Bealtaine 2018 agus bronnadh an
Dámhachtain Náisiúnta Nuálaíochta air. Tá Cyc-lok
Ltd ina chuideachta nuathionscanta atá lonnaithe i
Laois agus faoi úinéireacht ag Stephen agus Louise
Murphy. Bunaíodh an gnóthas sa bhliain 2014 ar
mhaithe le gréasán domhanda saoráidí slána
páirceála rothar a chruthú chun freagairt don mhéadú

•

Fiontraí Óg is Fearr na hÉireann
Agus é dírithe ar dhaoine idir 18 mbliana d’aois agus
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TACAÍOCHT I LEITH AN BHREATIMEACHTA

35 bliana d’aois, tá Fiontraí Óg is Fearr na hÉireann
ina chomórtas infheistíochta €2 mhilliún a
reáchtálann an líonra Oifigí Fiontair Áitiúla é. Is
tionscnamh de chuid na Roinne Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta é, a fhaigheann tacaíocht ó
Fhiontraíocht Éireann. Ghlac 71 fhiontraí áitiúla páirt
sa chomórtas sa bhliain 2018 agus rinne 3
chuideachta ionadaíocht do Laois ag an mBabhta
Ceannais Réigiúnach i gCill Dara i mí Feabhra –
Declan Dunne, Crate Studio (An Smaoineamh is
Fearr); Jonathan Bracken, Bracken Enterprises (An
Gnóthas Nuathionscanta is Fearr); agus Gary
Cobbe, Polymer Extrusions (An Gnóthas
Seanbhunaithe is Fearr).

Saincheist thábhachtach don Oifig Fiontair Áitiúil as seo
amach a bheidh i gcúnamh a thabhairt do ghnóthais bheaga
a rachaidh an Breatimeacht i bhfeidhm orthu. Agus í ag
obair i gcomhpháirt le Fiontraíocht Éireann, Údaráis Áitiúla
agus gníomhaireachtaí eile stáit, cuireann an Oifig Fiontair
Áitiúil raon tacaí ar fáil chun cabhrú le micreafhiontair agus
gnóthais bheaga ullmhú do na dúshláin a eascróidh as an
mBreatimeacht.
Sa bhliain 2018, díríodh na tacaí agus na cláir sin ar
nuálaíocht, éagsúlú margaí onnmhairíochta, iomaíochas
agus comhroinnt faisnéise mar seo a leanas:

•

Tugtar leis an scéim Deontais Chúnaimh Theicniúil
do Mhicrea-Onnmhaireoirí dreasacht do chliaint de
chuid Oifigí Fiontair Áitiúla deiseanna margaidh nua
a iniúchadh agus a fhorbairt. Is fiú €2,500 ar a
mhéad iad na deontais agus bronntar iad chun
cuideachtaí a pháirtchistiú margaí onnmhairíochta a
iniúchadh agus taighde a dhéanamh orthu agus chun
cur leis an líon cliant de chuid Oifigí Fiontair Áitiúla a
bhíonn ag forbairt deiseanna onnmhairiúcháin nua.
Sa bhliain 2018, ceadaíodh cúnamh deontais arbh fhiú
€26,183 san iomlán é do 15 chuideachta i Laois a
bhfuil acmhainneacht acu 15 phost lánaimseartha
bhreise a chruthú.

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 2018, lenar áiríodh iad seo a
leanas:

•

•

Micrea-Airgeadas Éireann

Dearbháin Trádála ar Líne

•

Agus í deartha chun cabhrú le gnóthais bheaga
tuilleadh trádála a dhéanamh ar líne faoin Straitéis
Náisiúnta Dhigiteach, tairgtear leis an Scéim
Dearbhán Trádála ar Líne oiliúint agus comhairle
agus cúnamh airgeadais ar fiú suas le €2,500 é do
chuideachtaí. Is í an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a
chistíonn an scéim agus is iad na hOifigí Fiontair
Áitiúla a riarann í ar bhonn náisiúnta. Bhain Oifig
Fiontair Áitiúil Laoise 22 cheadú amach faoin Scéim
Dearbhán Trádála ar Líne sa bhliain 2018, agus iad
ag tacú le 44 phost nua a chruthú.
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Seimineár maidir leis an mBreatimeacht
I gcomhar le hOifig Fiontair Áitiúil Laoise, d’eagraigh
Fiontraíocht Éireann seimineár maidir leis an
mBreatimeacht in Óstán Chill Uisean, Port Laoise, i
mí Feabhra 2018. Ba é an cuspóir a bhí leis an
seimineár sin deis a thabhairt do ghnóthais bheaga,
gnóthais nuathionscanta agus micreafhiontair
foghlaim faoi na cineálacha tionchair agus na
deiseanna a d’fhéadfadh eascairt as an
mBreatimeacht agus a chumasú dóibh dul i mbun
próiseas pleanála straitéisí chun a chinntiú go bhfuil
straitéis láidir i bhfeidhm acu. D’fhreastail breis agus
80 cliant de chuid na hOifige Fiontair Áitiúla ar an
imeacht.

Sa bhliain 2018, thug an Oifig Fiontair Áitiúil cúnamh
do roinnt cliantchuideachtaí agus iad ag déanamh
iarratas ar iasacht ó Mhicrea-Airgeadas Éireann.
Bunaíodh Micrea-Airgeadas Éireann chun an Ciste
Iasachta do Mhicrifhiontair de chuid an Rialtais a riar.
Soláthraíonn sé iasachtaí ar fiú suas le €25,000 iad
do ghnóthais 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.

•

Deontais Chúnaimh Theicniúil do MhicreaOnnmhaireoirí

Clinic Comhairleach maidir leis an mBreatimeacht
Bhain roinnt cuideachtaí atá lonnaithe i Laois leas
as meantóireacht duine le duine, agus iad ar lorg
comhairle maidir leis an mbealach is fearr chun
ullmhú don Bhreatimeacht.

•

An Clár ‘Lean for Micro’
Cabhraíonn an Clár ‘Lean for Micro’ le cliaint na
hOifige Fiontair Áitiúla prionsabail ‘bharainneacha’
ghnó a ghlacadh laistigh dá ngnóthas chun
feidhmíocht a fheabhsú agus iomaíochas a mhéadú.
Thacaigh an Oifig Fiontair Áitiúil le 6 chuideachta de
chuid Laoise tríd an gclár sa bhliain 2018.
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•

An líon dearbhán trádála ar líne
ar cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil iad
in 2017

An Tionscnamh um Dhul ó Thuaidh
Thaistil 4 chuideachta de chuid Laoise go Tuaisceart
Éireann mar chuid dár dTionscnamh um Dhul ó
Thuaidh. Ba chomhthionscnamh le hOifig Fiontair
Áitiúil na hIarmhí agus le hOifig Fiontair Áitiúil Uíbh
Fhailí é sin. Bhí sé mar aidhm leis an deis a thabhairt
do chuideachtaí rannpháirteacha margaí
onnmhairíochta nua a iniúchadh.

Áiríodh na nithe seo leis na héachtaí eile sa bhliain 2018:

•

Ghlac 22 chuideachta de chuid na hOifige Fiontair
Áitiúla páirt i gcláir Forbartha Bainistíochta 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.

•

Soláthraíodh 10 gcúrsa um Do Ghnó Féin a Chur
ar Bun, áit a raibh 101 rannpháirtí ag smaoineamh
ar a ngnó féin a chur ar bun i gContae Laoise.

•

•

An líon dearbhán trádála ar líne a
íostarraingíodh in 2017

11

7

An líon rannpháirtithe a fuair meantóireacht
idir an 01/01/2017 agus an 31/12/2017
186
AN RANNÓG PLEANÁLA
Is é cuspóir foriomlán na Rannóige Pleanála forálacha na
nAchtanna um Pleanáil a chur chun feidhme agus bearta
tacaíochta cuí a sholáthar chun folláine fhisiciúil, shóisialta
agus gheilleagrach 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
D’fhreastail 94 chuideachta de chuid Laoise ar
(iii) Forfheidhmiú Pleanála
imeachtaí faisnéise/ar mheantóireacht faoin
(iv) Láithreáin Thréigthe
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, a
(v) Láithreáin Fholmha
tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018.
(vi) Rialú Foirgníochta
Bhain an Oifig Fiontair Áitiúil an dara háit ina catagóir (vii) Eastáit Neamhchríochnaithe
amach i mbabhtaí ceannais na nDámhachtainí
Eorpacha um Chur Chun Cinn na Fiontraíochta, rud
a chuir an Coimisiún Eorpach ar siúl in Graz, an
Ostair, i mí na Samhna 2018 as an gcur chuige
(i) Bainistíocht Forbartha
nuálach a ghlac sí i leith idirchaidreamh a
dhéanamh le grúpaí imeallaithe sa chontae ach cláir
Fuarthas 795 iarratas pleanála san iomlán sa bhliain 2018.
phríomhshrutha ‘Do Ghnó Féin a Chur ar Bun’ a
Mar sin féin, ba cheart a thabhairt faoi deara gur
ghlacadh chun freastal ar a riachtanais
neamhbhailí a bhí 185 cinn de na hiarratais sin agus éilíodh
shainaitheanta.
ar an iarratasóir iarratas nua a chur isteach dá bharr sin. Ba
iad seo a leanas na príomhchúiseanna a raibh comhaid
phleanála neamhbhailí: bhí an fógra poiblí as dáta nó níor
cuireadh suas é ar an láithreán; chuaigh ceadanna roimhe
as feidhm; fágadh ainm an ghníomhaire ar lár ó na
mapaí/líníochtaí; níor taispeánadh pointe an tuaiscirt ar na
mapaí; agus níor cuireadh faid in iúl ar leagan amach an
láithreáin.
Feidhmíocht sa bhliain 2018
Tugtar miondealú sa tábla seo a leanas ar na hiarratais
phleanála bhailí a fuarthas agus ar na cinntí a rinneadh sa
bhliain 2018:

Táscaire Feidhmíochta 2016
Forbairt Gheilleagrach
An líon post a cruthaíodh le cabhair ón
Oifig Fiontair Áitiúil, áit a bhfuil
gach post páirtaimseartha cothrom le 0.5 55.0

An líon iarratas bailí a fuarthas: 610
An líon cinntí a rinneadh: 560
An líon iarratas a deonaíodh: 536
An líon iarratas ar diúltaíodh dóibh: 24
Iarratais neamhbhailí a seoladh ar ais chuig an iarratasóir
(23%): 185
Atreorú chuig Oifigí Ceantair (laethanta oibre): rinneadh iad
laistigh de 14 lá oibre
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An líon iarratas a ndearnadh achomharc
ina n-aghaidh chuig an mBord Pleanála in 2018: 14
Tionscnaimh Sheirbhíse do Chustaiméirí
Sa bhliain 2018, leanadh ar aghaidh le hiarratais phleanála a
scanadh de réir mar a fuair an tÚdarás Pleanála iad. Ar fud
na bliana 2018, bhí an pobal in ann rochtain ar líne a fháil ar
gach iarratas pleanála laistigh de dhá sheachtain ó iad a
bheith faighte ag an Údarás Pleanála.
Tionóladh 448 gcruinniú réamhphleanála sa bhliain 2018, áit
a raibh deis ag daoine den phobal nithe pleanála a phlé le
pleanálaí roimh dóibh iarratas pleanála a chur isteach.
D’fhreastail na pleanálaithe ar an bpobal freisin trí roinnt
cruinnithe réamhphleanála a thionól ar an láithreán.
Phróiseáil Comhairle Chontae Laoise 38 n-iarratas Alt 5 sa
bhliain 2018.
Leanann an-tóir le bheith ar shuíomh Gréasáin na Rannóige
Pleanála agus bhí 72,332 chuairt ann ar an suíomh
anuraidh.
Imeachtaí Allamuigh a Cheadúnú
Tá imeacht allamuigh sainmhínithe mar thaibhiú poiblí atá ar
siúl go hiomlán nó go formhór amuigh faoin aer nó i
ndéanmhas nach bhfuil díon air nó a bhfuil díon páirteach,
sealadach nó inardaithe 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 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 dhá imeacht allamuigh den sórt sin i gContae
Laoise sa bhliain 2018: féile ceoil bhliantúil na Picnice
Leictrí, a cuireadh ar siúl ar an Sráidbhaile agus a mheall
breis agus 50,000 duine i mí Mheán Fómhair 2018; agus
Tionól Idirnáisiúnta na nGasóg, a d’fhreastail ar bhreis agus
5,000 duine de Ghasóga agus de Ghasóga Fiontair ó
áiteanna ar fud na hÉireann agus ó thíortha eile i mí Iúil
2018.

(ii) Pleanáil Chun Cinn
Imríonn Pleanáil Chun Cinn ról ríthábhachtach maidir le
forbairt fhisiciúil, gheilleagrach agus shóisialta Chontae
Laoise. Tugtar i bPlean Forbartha Chontae Cheatharlach
2011-2018 an creat straitéiseach agus an comhthéacs
beartais trína ndéanann an tÚdarás Áitiúil a chinntí
pleanála.
Rinneadh aighneacht thar ceann Chomhairle Chontae
Laoise leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an
bPlean Forbartha Náisiúnta, a seoladh i mí Feabhra 2018.

Rinneadh aighneacht thar ceann Chomhairle Chontae
Laoise le Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre freisin
i dtaca le hullmhú na Straitéise Réigiúnaí Spásúlachta
agus Eacnamaíochta sa bhliain 2018.
Pleananna Ceantair Áitiúil
Ullmhaíodh na Pleananna Ceantair Áitiúil seo a leanas tar éis
comhairliúcháin:
•
Plean Ceantair Áitiúil Chúil an tSúdaire 2018-2024
– a glacadh i mí Mheán Fómhair 2018
(Rinneadh an Plean Ceantair Áitiúil seo a ullmhú
agus a ghlacadh i gcomhpháirt le Comhairle
Contae Uíbh Fhailí)
•
Plean Ceantair Áitiúil Mhóinteach Mílic 2018-2024
– a glacadh i mí Mheán Fómhair 2018
•
Plean Ceantair Áitiúil Phort Laoise 2018-2024 – a
glacadh i mí Dheireadh Fómhair 2018
Máistirphlean Pháirc Fiontraíochta Náisiúnta J17
Coimisiúnaíodh ARUP agus sainchomhairleoirí agus thug
siad máistirphlean do Pháirc Fiontraíochta Náisiúnta J17 ag
Acomhal Theamhrach chun críche i mí Dheireadh Fómhair
2018. Is é atá sa mháistirphlean seo ná athbhreithniú ar an
máistirphlean roimhe a ullmhaíodh sa bhliain 2010.
Athscrúdaítear an creat ann agus socraítear cuspóirí nua dó
ann chun go n-éireoidh leis an gceantar i dtimpeallacht
gheilleagrach, iompair agus comhshaoil a bhíonn ag athrú.
Caomhantas
Reáchtáil Comhairle Chontae Laoise dhá scéim deontais ar
leith sa bhliain 2018 do Dhéanmhais Chosanta. Fuarthas
cistiú ina leith ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta.
An Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2018

•
•

Leithdháil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta €50,000 ar Chomhairle Chontae Laoise
Leithdháileadh é ar 8 dtionscadal sa chontae mar
seo a leanas:

BHIS 18/ LS01 Scoil Naíonán Dharú, Sráid an Charraigín,
Darú, Co. Laoise
BHIS 18/ LS02 Teach Tuí Mhic Shírín, an tSráid Mhór, Cúil
Ruáin, Co. Laoise
BHIS 18/ LS03 Fearann an Choirce, an Bóthar Glas, Mainistir
Laoise, Co. Laoise
BHIS 18/ LS04 Eaglais Phóil, Sráid Theampall na
bhFrancach, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise
BHIS 18/ LS05 Halla Baile Mhóinteach Mílic, Sráid Parnell,
Móinteach Mílic, Co. Laoise
BHIS 18/ LS06 Seanteampall Mhainistir Laoise, Diméin
Mhainistir Laoise, Mainistir Laoise, Co. Laoise
BHIS 18/ LS07 Halla an tSráidbhaile, an Sráidbhaile, Co.
Laoise
BHIS 18/ LS08 Teach Thigh na Coille, Ráithín Chuileannáin,
Maighean Rátha, Co. Laoise
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Ciste na nDéanmhas i
mBaol

(iv) Láithreáin Thréigthe

D’éirigh leis na tionscadail seo a leanas deontais a fháil sa
bhliain 2018:
•
SRF 18/1 Teach an Láir Tíre, an tSráid Mhór, Port
Laoise, Co. Laoise - €22,000
•
SRF 18/2 Teach na Coille Cruinne, Maighean
Rátha, Co. Laoise - €15,000

Tá an Chomhairle ag feidhmiú a cumhachtaí faoin Acht um
Láithreáin Thréigthe, 1990, chun spriocdhíriú ar na
réadmhaoine sin atá ar Chlár na Láithreán Tréigthe. Ag
obair di le húinéirí na réadmhaoine sin, táthar ag déileáil leis
na saincheisteanna neamhréitithe agus baintear de Chlár na
Láithreán Tréigthe na réadmhaoine sin a mheastar gan a
bheith ‘tréigthe’ a thuilleadh.

Dearbhuithe Alt 57

An Sainmhíniú ar Láithreán Tréigthe

Sa bhliain 2018, próiseáladh 8 gcinn san iomlán de
Dhearbhuithe Alt 57 i ndáil le hoibreacha ar Dhéanmhais
Chosanta i láithreacha éagsúla i gContae Laoise.

San Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990, tugtar an
sainmhíniú seo ar Láithreán Tréigthe:

Forbairt Údaráis Áitiúil (Tionscadail Chuid 8)
Deonaíodh toiliú Chuid 8 do na tionscadail Údaráis Áitiúil
seo a leanas sa bhliain 2018:
1.
8 dteach, Sráid na Sionainne, Maighean Rátha,
Co. Laoise
2.
Scéim Tithíochta, Sráid an Mhúraigh, Ráth
Domhnaigh
3.
Scéim Tithíochta, Baile Mhuiris, Cúil an tSúdaire
4.
Tionscadal Tithíochta, Lána an Harpúraigh, Port
Laoise
5.
Tionscadal Tithíochta, Radharc an Chnoic, Port
Laoise
6.
Timpeallán an Bhaile Ghaelaigh, Móinteach Mílic
7.
Timpeallán Radharc na Carraige/Bhóthar
Mhaighean Rátha, Port Laoise
8.
Oibreacha Bonneagair Theamhrach, Port Laoise
9.
Feabhsú Fearainn Phoiblí Phlás Mhic Mhuiris,
Port Laoise

(iii) Forfheidhmiú Pleanála
De réir cheanglais reachtúla na nAchtanna um Pleanáil agus
Forbairt, 2000-2018, arna leasú, féachann an tÚdarás
Pleanála le comhlíonadh ceadanna pleanála a chinntiú agus
le forbairt neamhúdaraithe a chosc freisin.
Lean an fhoireann Forfheidhmithe ar aghaidh ag obair sa
bhliain 2018 chun a chinntiú go ndéanfaí imscrúdú ar aon
sárú ar an dlí pleanála agus go ndéanfaí beart leantach ina
leith.
Sa bhliain 2018, d’fhreastail Foireann na Comhairle ar an
gcúirt 20 uair i dtaca le hionchúisimh forfheidhmithe. Cé go
bhfuil roinnt cásanna ar siúl fós, réitíodh 9 gcás go rathúil le
linn na bliana 2018.

“aon talamh (dá ngairtear “an talamh i gceist” a bhaineann,
nó ar dóigh dó baint, go feadh méid ábhartha, ó
thaitneamhacht, ó shainghné nó ó dhealramh na talún i
gcomharsanacht na talún i gceist—

a)
b)
c)

mar gheall ar dhéanmhais atá ina bhfothraigh,
tréigthe nó contúirteach a bheith ar an talamh i
gceist, nó
mar gheall ar an talamh nó aon déanmhais ar an
talamh i gceist a bheith ligthe i bhfaillí,
mímhaiseach nó gráiniúil, nó
mar gheall ar aon bhruscar, truflais, smionagar nó
dramhaíl a bheith ann nó a bheith caite nó carntha
ar an talamh i gceist, ach amháin i gcás an
bruscar, an truflais, an smionagar nó an dramhaíl
sin a bheith ann, a bheith caite nó carntha de
dhroim fheidhmiú cirt a thugtar le reacht nó leis an
dlí coiteann

An Líon Iomlán Comhad a osclaíodh do 2018: 9
An Líon Iomlán Comhad a dúnadh toisc gur réitíodh an
Tréigean in 2018: 5
An Líon Iomlán Comhad: 79

(v) Láithreáin Fholmha
Cuireadh tús le réamh-mheasúnú agus cainníochtú a
dhéanamh ar láithreáin fholmha i mí Mheán Fómhair
2016 agus cuireadh an obair sin i gcrích idir mí Mheán
Fómhair agus mí na Samhna 2017.
Sainaithníodh 107 láithreán ar dtús. Seirbheáladh Fógraí
Alt 7(1) ar 68 láithreán agus, ag teacht sna sála ar an treoir
a thug an Roinn le déanaí, tá sé beartaithe ag an Údarás
Pleanála 25 láithreán a shaothrú. Measúnú machnamhach
atá ann fós agus féadfaidh na húinéirí talún achomharc a
dhéanamh ina aghaidh.
Baile

Sheirbheáil an tÚdarás Pleanála 96 fhógra forfheidhmithe
agus 404 litir rabhaidh agus rinne sé imscrúdú ar 134
ghearán, rud a léiríonn an dóigh ghníomhach a dtéann an
Rannóg Forfheidhmithe i ngleic le neamhchomhlíonadh
agus le forbairt neamhúdaraithe.
Port Laoise
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Líon láithreán
a sainaithníodh
agus a
ndearnadh suirbhé
orthu
57 láithreán

Céim

Eisíodh Fógraí Alt 7(1)
ar 35 láithreán
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Cúil an tSúdaire 17 láithreán

Eisíodh Fógraí Alt 7(1)
ar 15 láithreán

Móinteach Mílic 18 láithreán

Eisíodh Fógraí Alt 7(1)
ar 10 láithreán

Gráig Uí Chuilín 15 láithreán

Eisíodh Fógraí Alt 7(1)
ar 8 láithreán

(vi) Rialú Foirgníochta
Déileálann an Rannóg Rialú Foirgníochta le gach fógra
tosach feidhme a fhaightear agus tugann sí faoi
chigireachtaí ar na foirgnimh chun a chinntiú go
gcomhlíonann siad na Rialacháin éagsúla um Rialú
Foirgníochta.
An líon fógraí tosach feidhme bailí a fuarthas
An líon fógraí tosach feidhme i leith
Athrú Úsáide/Athruithe/Athchóirithe/Méaduithe
An líon Fógraí Foirgneamh Tráchtála
(Tá 18 bhfoirgneamh tráchtála cumhdaithe)

228

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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
a n-eastát.
Táscairí Feidhmíochta 2017
Foirgnimh Nua a nDearnadh Cigireacht orthu
Foirgnimh nua a ndearnadh
cigireacht orthu mar chéatadán
de na foirgnimh nua a cuireadh in iúl
don údarás áitiúil

41
18

An % de na cinntí lenar deimhníodh (le
hathrú nó gan athrú) an cinneadh
a rinne an t-údarás áitiúil

42

An líon foirgneamh a ndearnadh cigireacht orthu
mar % den líon foirgneamh atá cumhdaithe le
fógraí tosach feidhme bailí
12.2%

Tá freagracht ar Chomhairle Chontae Laoise as eastáit a
ghlacadh faoina cúram. Sa bhliain 2018, glacadh 9 n-eastát
faoina cúram. Tá siad liostaithe sa tábla thíos. San am atá
thart, tharla sé sin i gcásanna ina bhfuair sí iarraidh ó
fhorbróir an eastáit agus/nó ó úinéirí na dtithe laistigh den
eastát ar dhéanamh amhlaidh. Le blianta beaga anuas,
áfach, tá idirghabháil déanta ag Comhairle Chontae Laoise i
gcásanna inar theip ar an bhforbróir an t-eastát a chríochnú.
Is ón mbanna a cistíodh obair den sórt sin nuair is féidir.
Leanfar sa bhliain 2019 leis an mbeartas sin um dhul sa tóir
ar an bhforbróir agus an sealbhóir banna go gníomhach.
Glacadh na heastáit seo a leanas faoi chúram na Comhairle
sa bhliain 2018:

4.

8

87.50%

Feidhmíocht na gcásanna Forfheidhmithe a dúnadh mar
chásanna réitithe

(vii) Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe

1.
2.
3.

16.57%

An líon cinntí pleanála údaráis áitiúil
a bhí ina n-ábhar d’achomharc chuig an
mBord Pleanála agus a ndearnadh an
Bord cinneadh orthu in 2017

An líon Teaghaisí atá cumhdaithe le fógraí tosach
feidhme bailí:
326
(Ar teaghaisí “aonuaire” iad 123 cinn díobh)
An líon foirgneamh a ndearnadh cigireacht orthu

Garrán an Mhainéir, Móinteach Mílic (Meitheamh
2018)
Coill an Fheorais, Gráig Uí Chuilín (Samhain 2018)
Ascaill an Choláiste, Móinteach Mílic (Samhain 2018)
Gleann na Carraige, Cúil an tSúdaire (Samhain 2018)
Cúirt an Mhuilinn, Buiríos Mór Osraí (Samhain 2018)
Garraithe an Choillín, an Coillín (Samhain 2018)
Eachlann an Iarnróid, Cúil an tSúdaire (Nollaig 2018)

Coill an Ráithín, Baile Uí Laigheanáin (Eanáir 2018)
Na Tíleanna, Mainistir Laoise (Feabhra 2018)
Crois an Bhaile Nua, Baile Átha an Róine (Feabhra
2018)
Sráid Wallis, Maighean Rátha (Bealtaine 2018)

An líon iomlán cásanna pleanála a
tarchuireadh chuig an údarás áitiúil
nó ar thionscain sé iad in 2017 agus
a imscrúdaíodh

113

An líon iomlán cásanna a dúnadh in
2017

105

An % de chásanna dúnta ar
diúltaíodh dóibh faoi alt 152(2)
nó lena mbaineann forbairt atá faoi
urchosc reachta nó díolmhaithe

38.10%

An % de chásanna dúnta a réitíodh
chun sástacht an Údaráis Áitiúil
trí idirbheartaíocht

0.00%

An % de chásanna dúnta de bharr
imeachtaí forfheidhmithe

61.90%

An Líon Iomlán Cásanna Pleanála atá
á n-imscrúdú amhail an 31/12/2017
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TITHÍOCHT

An Coiste Beartais Straitéisigh um Thithíocht
Cathaoirleach:

gComhairle 623 aonad nua a sholáthar faoin mbliain 2021
freisin. Soláthrófar iad ar bhealaí éagsúla, lena n-áireofar
tógáil dhíreach, éadálacha, aonaid Chuid V, léasú, agus i
gcomhpháirt le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe.

Paddy Bracken, M.C.C.

Comhaltaí

Earnálach

Willie Aird, M.C.C.
Caroline Dwane
Stanley, M.C.C.
Catherine Fitzgerald, M.C.C
Paschal McEvoy, M.C.C.

Michael Kelly Jr.
(Forbairt/
Foirgníocht)
Andrew Cremin
(Gnó/
Tráchtáil)
Sheelagh Coyle
(Cuimsiú Sóisialta)
Michael Cobbe
(Pobal/Deonach)

Stiúrthóir Seirbhísí:

Gerry Murphy

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach:

Michael Rainey

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach:

P J Dempsey

Oibrí Sóisialta Sinsearach:

Fionnuala Daly

Sa bhliain 2018, críochnaíodh an tógáil ar 33 aonad nua i Slí
an Choinicéir, Port Laoise. Bhí tionóntaí sna haonaid sin faoi
mhí na Bealtaine 2018.

•
•

Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann
Tugadh Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann isteach an 1
Feabhra 2018 i ngach údarás áitiúil, Laois san áireamh.

SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA

Fuarthas 99 n-iarratas ar Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann
sa bhliain 2018. Ceadaíodh 40 iarratas ar iasacht, diúltaíodh
do 34 cinn agus tá an chuid eile á breithniú fós.

Is é príomhchuspóir na Rannóige Tithíochta a chinntiú go
mbaineann gach duine dár saoránaigh leas as caighdeán
imleor cóiríocht tithíochta atá oiriúnach dá riachtanais agus,
a mhéid is féidir, atá i láthair agus i dtionacht a roghnaíonn
siad, agus seirbhís fhreagrúil thacúil tithíochta a chur ar fáil
dóibh siúd a dteastaíonn cúnamh uathu.

An Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Buaicphointí le linn 2018

•
•
•
•
•

Fuarthas 24 aonad tithíochta mar éadáil sa bhliain
2018. Tá 17 n-aonad tithíochta eile ag dul tríd an
bpróiseas comhaontaithe díola faoi láthair.
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar 13 scéim caipitil
trí phróiseas na Roinne um Cheadú Céime
Caipitil. Tá siad lonnaithe sna láithreacha seo: an
Sráidbhaile; Darú; Ráth Domhnaigh; Móinteach
Mílic; Baile Átha an Róine; Baile Mhuiris; Baile
Briotáis; Maighean Rátha; Radharc an Chnoic;
agus Lána an Harpúraigh, Port Laoise.

Soláthraíodh 138 n-aonad faoi Atógáil Éireann, rud a
sháraigh ár sprioc shocraithe (76 aonad).
Osclaíodh 33 theach nuathógtha.
Fuarthas 24 aonad mar éadáil le haghaidh
tithíocht shóisialta i láithreacha éagsúla sa
chontae.
Soláthraíodh 198 ndeontas do dhaoine faoi
mhíchumas agus do dhaoine scothaosta a bhfuil
cónaí orthu sa chontae.
Bunaíodh an Oifig Tithe Folmha.

Tuarascáil ar an gCoiste Beartais Straitéisigh

Tháinig an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i bhfeidhm i Laois
an 1 Nollaig 2016. Sháraigh Oifig na hÍocaíochta Cúnaimh
Tithíochta an sprioc a bhí aici gach seachtain ar fud na
bliana 2018. Bhí 636 thionóntacht ghníomhacha ann faoin
31 Nollaig 2018. Ní mór cigireacht a dhéanamh ar gach
réadmhaoin a bhfaightear an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
ina leith laistigh d’ocht mí ón uair a rinneadh an chéad
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta leis an tiarna talún. Rinneadh
314 chigireacht san iomlán sa bhliain 2018.
Cruthaíodh ról nua Aimsitheora Áite do Dhaoine gan Dídean
faoin Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i mí na Nollag 2018 chun
tacú le teaghlaigh gan dídean tionóntacht Íocaíocht Cúnaimh
Tithíochta a fháil. Sa bhliain 2018, cuireadh cóiríocht ar fáil
do 23 dhuine gan dídean tríd an Íocaíocht Cúnaimh
Tithíochta.
Cóiríocht don Lucht Siúil

Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Beartais Straitéisigh um
Thithíocht - i mí Feabhra, i mí an Mhárta, i mí an Mheithimh,
i mí Mheán Fómhair agus i mí na Nollag 2018. Le linn na
gcruinnithe sin, phléigh agus thug na baill saincheisteanna
éagsúla ar aird.

Chuir an Rannóg Tithíochta an Clár um Chóiríocht don Lucht
Siúil 2014-2018 chun feidhme sa bhliain 2018. Baineadh
amach na spriocanna a socraíodh don Chlár don tréimhse
2014-2018. Tá an Clár nua um Chóiríocht don Lucht Siúil
don tréimhse 2019-2024 á dhréachtú faoi láthair.

Atógáil Éireann 2018-2021

Bainistíocht Eastáit

Príomhfheidhm de chuid Chomhairle Chontae Laoise is ea
tithíocht a sholáthar. De bhreis ar fhreagracht a bheith uirthi
as thart ar 2200 aonad a bhainistiú, tá sé de chúram ar an

Feidhm thábhachtach de chuid na Rannóige Tithíochta fós atá i
mBainistíocht Eastáit. Rinne an Rannóg Tithíochta raon
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tacaí, lenar áiríodh deontais nuair ba chuí, a chur ar fáil do
ghrúpaí éagsúla cónaitheoirí.

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

Deontais Phríobháideacha

An Meán-aga a tógadh ón dáta a fágadh an
teaghais folamh go dtí an dáta
in 2017 a thosaigh tionóntacht nua

8.28 seachtain

An meánchostas a caitheadh ar na
haonaid tionóntaí nua a ullmhú
le haghaidh athligean

€6,880.84

Sa bhliain 2018, sholáthair an Roinn €1,110,130 le haghaidh
Scéimeanna Deontais um Oiriúnú Tithe do Dhaoine
Scothaosta agus do Dhaoine faoi Mhíchumas. Tríd an
gcistiú a bhí ar fáil a bhainistiú go héifeachtach, bhí an
Rannóg Tithíochta in ann an scéim a choinneáil ar oscailt le
haghaidh na bliana 2018 ar fad.

An Meánchaiteachas in aghaidh an
Aonaid in 2017 ar Thithíocht
Údaráis Áitiúil a Dheisiú agus a Chothabháil

Measúnú Riachtanas Tithíochta
Rinneadh Measúnú Riachtanas Tithíochta i mí na Bealtaine
agus i mí an Mheithimh 2018. Rinneadh é a chur i gcrích
agus a thabhairt chun críche an 5 Iúil 2018. Measúnaíodh
129 dteaghlach san iomlán. Cháiligh 1,036 theaghlach le
haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta an 11 Meitheamh
2018, dáta an Mheasúnaithe Riachtanas Tithíochta.
Cinneadh nár cháiligh 19 dteaghlach le haghaidh tacaíochta.

H5: Cigireachtaí ar Thithíocht ar Cíos san Earnáil
Phríobháideach
An líon iomlán tionóntachtaí cláraithe i limistéar
an údaráis áitiúil ag deireadh
mhí an Mheithimh 2017
An líon teaghaisí a ndearnadh cigireacht
orthu in 2017

Táscairí Feidhmíochta 2017 H1:

€732.73

4,107

154

Stoc Tithíochta Sóisialta
An líon teaghaisí faoi úinéireacht an
Údaráis Áitiúil an 01/01/2017

2117

An líon Teaghaisí Neamhchomhlíontacha
a d’éirigh comhlíontach in 2017

An líon teaghaisí a cuireadh le stoc an
Údaráis Áitiúil in 2017
(teaghaisí a tógadh nó a fuarthas mar éadáil)

62

An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil
a díoladh in 2017

9

An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil
a leagadh in 2017

0

An líon teaghaisí faoi úinéireacht an
Údaráis Áitiúil an 31/12/2017
An líon teaghaisí Údaráis Áitiúil atá le
leagan faoi scéim atá
ceadaithe ag RTPRÁ

2170

100%

1

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 2017

0

An líon aosach a bhí aicmithe mar dhaoine gan
dídean agus a bhí i gCóiríocht Éigeandála ar
oíche an 31/12/2017

8

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe
0

H2: Folúntais Tithíochta
An % den Líon Iomlán Teaghaisí
Údaráis Áitiúil a bhí folamh
an 31/12/2017

An % de theaghaisí a ndearnadh cigireacht orthu
in 2017 agus nach bhfuil
ag comhlíonadh na rialachán caighdeánach

1.43

Soláthraíonn Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe tithíocht
shóisialta ar cíos do dhaoine atá liostaithe ar Liosta
Tithíochta Laoise agus bainistíonn siad an tithíocht sin. Tá
caidreamh an-dearfach againn leis na Comhlachtaí
Tithíochta Ceadaithe atá gníomhach sa Chontae. D’éirigh
le Comhairle Chontae Laoise 77 n-aonad bhreise a fháil trí
Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe sa bhliain 2018, rud a
d’fhág gurb ionann agus 318 n-aonad an líon iomlán aonad
atá á soláthar trí na Comhlachtaí sin.
Iarrfar Léirithe Spéise ó Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe le
haghaidh tionscadail tógála a sholáthar ar thailte atá faoi
úinéireacht na Comhairle.
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Ceann Airgeadais:
Cuntasóir
Airgeadais/Bainistíochta:

Gerry Murphy
Na figiúirí aonair mar % i ndáil le
(a) Rátaí, (b) Cíos agus Blianachtaí agus
(c) Iasachtaí Tithíochta - 2015, 2016 agus 2017
2015, 2016, 2017

David Hayde

Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as na seirbhísí seo a
leanas:
Rátaí
Cíos agus
Blianachtaí
Iasachtaí Tithíochta

Mótarcháin, Cuntais Iníoctha, Bailiú
Ioncaim (Rátaí, Muirir dóiteáin, Cíosanna, Iasachtaí,
Ranníocaíochtaí Forbartha), NPPR, Iniúchóireacht
Inmheánach, Buiséid Bhliantúla agus Ráitis Airgeadais
a ullmhú, Bainistíocht Airgeadais agus gach ní coimhdeach

Rátaí Tráchtála
Tar éis athluacháil a rinneadh in 2018, ba é €0.2217 an Ráta
Bliantúil Ginearálta ar Luacháil.
Muirir Uisce agus Fuíolluisce
An 21 Deireadh Fómhair 2016, ghlac Uisce Éireann
freagracht as bainistiú a dhéanamh ar shonraisc
chustaiméirí
uisce
tráchtála
as
Seirbhísí
Uisce
caighdeánacha,
lena
n-áirítear
Seirbhísí
Uisce
Ilghnéitheacha/Coimhdeacha.
Ghlac
Uisce
Éireann
freagracht freisin as íocaíochtaí, bailiúcháin agus déileáil le
ceisteanna ó chustaiméirí maidir le sonraisc chustaiméirí
tráchtála. Leanfaidh Comhairle Chontae Laoise le léamha
méadair agus oibríochtaí méadair a dhéanamh agus
tabharfaidh sí tacaíocht d’Uisce Éireann i ndáil le ceisteanna
ó chustaiméirí a réiteach.

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

76%

75%

96%
64%

95%
65%

96%
68%

An tEolas is Déanaí ar MyPay
Tá an tionscadal de réir sceidil agus de réir buiséid araon
san am i láthair. Tá 72 fhostaí lonnaithe san ionad seirbhísí
comhroinnte faoi láthair. Críochnaíodh Babhtaí 1, 2, 3, 4
agus 5 de réir sceidil. Is beo anois atá na córais do
Chomhairle Contae agus Cathrach Luimnigh, Comhairle
Contae agus Cathrach Phort Láirge, Comhairle Cathrach
Chorcaí agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, don
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus do na
Comhairlí Contae seo: Laois, Uíbh Fhailí, an Longfort, Ros
Comáin, an Iarmhí, Liatroim, Gaillimh, Ceatharlach,
Muineachán, an Cabhán, Cill Dara, an Mhí, Cill Chainnigh,
Lú, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann, Ciarraí, Cill
Mhantáin, Sligeach, Maigh Eo, an Clár, agus Dún na nGall.
Is iad seo a leanas na staitisticí ar an tionscadal suas go
deireadh mhí na Nollag:
Luach na nÍocaíochtaí
An Líon Íocaíochtaí
An Líon Pághrúpaí a Íocadh
An Líon Eisiúintí Párolla

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).

75%

€1,669m
2,025,784
5,457
2,787

Tá dea-dhul chun cinn déanta ar Chomhairle Contae Fhine
Gall agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
a thabhairt isteach sa chóras faoi dheireadh mhí na
Bealtaine 2018 mar chuid de Bhabhta 6. Tá obair ar bun le
Comhairle Contae Chorcaí chun iad a thabhairt isteach ann
sa bhliain 2018 freisin.

Táscairí Feidhmíochta 2017
Achoimre 5 bliana ar an iarmhéid cuntas ioncaim
2013
2014
2015
2016
2017

€-493,027
€-393,286
€-297,861
€-198,369
€-128,095

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

Tá tús curtha leis an ngné Aoisliúntais den tionscadal. Tá an
mhapáil próisis “don scéal mar atá” críochnaithe anois.
Cuireadh ceardlanna ar siúl i roinnt Údaráis Áitiúla ar na
riachtanais mhapála próisis agus sonraí “don scéal mar a
bheidh”.
•
Críochnaíodh tástáil na seirbhíse go rathúil i
gComhairle Chontae Laoise, i gComhairle Contae
Cheatharlach agus sa Ghníomhaireacht Bainistíochta
Rialtais Áitiúil i mí Mheán Fómhair 2016.
•
Faoi láthair, tá 15 údarás áitiúla istigh sa chóras le
haghaidh seirbhísí pinsin. Tá sé beartaithe na
húdaráis eile a thabhairt isteach ann sa bhliain 2018.
Bronnadh caighdeán ISAE 3402 ar an gcóras MyPay sa
bhliain 2017. Is caighdeán a aithnítear ar fud an domhain é
d’eagraíochtaí seirbhíse.
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Roghnaíodh MyPay mar chóras a riarfaidh an Scéim
Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair don Earnáil Údaráis Áitiúil.
Ceadaíodh 12 bhall foirne sa bhreis a earcú le haghaidh an
tseirbhís sin a sholáthar sa bhliain 2018.

sonraí maidir le Deimhnithe ar Ródacmhainneacht go
huathoibríoch le córas NDVF.

Mótarcháin

Tá an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna 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.

Soláthraíonn an Rannóg seo seirbhís le haghaidh gach
idirbhirt
mhótarchánach
agus
le
haghaidh
aon
saincheisteanna a bhaineann le húinéireacht agus aon
cheisteanna eile. Faoi láthair, tá cánachas ar líne freagrach
as 61% den ghnó iomlán mótarchánach i Laois. Roghnaíonn
líon beag daoine úsáid a bhaint as seirbhísí poist fós. Ó mhí
na Samhna i leith, féadfaidh úinéirí feithiclí beaga seirbhíse
poiblí (tacsaithe, hacnaithe agus limisíní) cáin a bhfeithicle a
íoc ó chian ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag
www.motortax.ie. B’ionann agus 42,697 n-idirbheart an líon
iomlán idirbheart a rinne an oifig sa bhliain 2018.
Rátaí
Is de réir bandaí CO2 nó de réir thoilleadh ciúbach an innill,
cibé acu is ísle, a chinntear Mótarcháin d’fheithiclí arna
gclárú tar éis an 1 Iúil 2008. Tá cánacha sa raon idir €120 in
aghaidh na bliana do na feithiclí is glaise agus €2,350 in
aghaidh na bliana do na feithiclí a bhfuil na rátálacha
astaíochta is airde acu. Dá mhéad astaíocht CO2 a thagann
as an bhfeithicil, is amhlaidh is airde an ráta mótarchánach a
ghearrfar ar an bhfeithicil sin. Athbhreithníodh na rátaí go
deireanach i mí Eanáir 2016. Rinneadh dhá athrú phríomha:
laghduithe suntasacha d’fheithiclí earraí troma a bhfuil
meáchan gan ualach idir 4,001 kg agus 12,000 kg iontu
agus laghduithe suntasacha d’fheithiclí earraí troma ar mó
an meáchan gan ualach atá iontu ná 12,001 kg.
Ceadúnais Feithiclí
Is ionann agus €6,415,693 an t-ollioncam don bhliain. Tá an
figiúr sin €919,839 níos lú ná an figiúr sa bhliain 2017
(€7,335,532). Bhíothas ag súil leis an titim sin in ioncam
toisc go mbítear ag déanamh líon méadaithe athnuachaintí
cánach ar líne agus go ngabhann cáin níos lú le feithiclí níos
nuaí.

Nósanna Imeachta maidir le Clárú Feithiclí

Tástáil Feithiclí (NCT agus CVRT)
Táthar ag leanúint le feithiclí príobháideacha a thástáil ag na
hionaid tástála éagsúla atá lonnaithe ar fud na tíre. I Laois,
tá an t-ionad tástála lonnaithe in Ionad Gnó Lismard, Bóthar
Thigh Mochua, Port Laoise.
Chuir an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre athruithe
chun feidhme i mí na Bealtaine 2018. Baineann siad leis an
gCóras Tástála ar Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála,
rud a théann i bhfeidhm go háirithe ar fheithiclí seanré,
feithiclí tiontaithe, feithiclí iompórtáilte agus tarracóirí gasta.
Féach www.cvrt.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.
Táscairí feidhmíochta ag an 31 Nollaig 2017
An % d’Idirbhearta Mótarchánach a rinneadh
ar líne

57.28%

Idirbhearta Mótarchánach ar déileáladh leo ag
an gcuntar poiblí
39.72%
Idirbhearta mótarchánach ar déileáladh leo tríd
an bpost
An meánlíon uaireanta oscailte poiblí
in aghaidh na seachtaine

3%

28.3 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
b) ar an dara nó an tríú lá
c) ar an gceathrú nó an cúigiú lá
d) tar éis cúig lá

Dearbhuithe Easbhóthair
Mura bhfuil feithicil le húsáid in áit phoiblí, ní mór dearbhú
reachtúil a dhéanamh roimh an bhfeithicil, agus í fós faoi
cháin, a bhaint den bhóthar. Féadfar feithicil a dhearbhú a
bheith den bhóthar ar feadh tréimhse nach lú ná 3 mhí agus
nach mó ná 12 mhí. Próiseáladh 727 n-iarratas SORD sa
bhliain 2018.
Nósanna Imeachta maidir le Tástáil Feithiclí
Is iad na hIonaid Tástála Feithiclí Tráchtála a dhéanann
Deimhnithe ar Ródacmhainneacht a eisiúint le haghaidh
feithiclí tráchtála/earraí. Gheobhaidh custaiméirí pasráiteas
ag
an
ngaráiste
agus
seolfar
Deimhniú
ar
Ródacmhainneacht de stíl nua chucu sa phost. Cuirtear
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98.55%
0.72%
0.01%
0.72%
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Bailiú Ioncaim
Iasachtaí Tithíochta
a)
Suim a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán
den tsuim iomlán a bhí dlite

b)

Cíosanna
a)

b)

31.12.2017

31.12.2018

68%

72%

Céatadán de riaráiste:
(i) Níos lú ná 1 mhí
(ii) 1-2 mhí
(iii) 2-3 mhí
(iv) níos mó ná 3 mhí

1%

1%

1%
2%
96%

2%
2%
95%

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

96%

96%

12%

10%

11%
15%
62%

10%
15%
66%

75%

76%

Céatadán de riaráiste
(i) Níos lú ná ceithre seachtaine
(ii) 4-6 seachtaine
(iii) 7-12 seachtain
(iv) níos mó ná 12 sheachtain

Rátaí Tráchtála

Suim a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den tsuim a bhí dlite
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Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2018

Cuntas Ioncaim
Clárghrúpa
Tithíocht agus Foirgníocht
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre
Seirbhísí Uisce
Bainistíocht Forbartha
Seirbhísí Comhshaoil
Áineas agus Taitneamhacht
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
Seirbhísí Ilghnéitheacha
Caiteachas/Ioncam Iomlán

Ollchaiteachas
2018
€
11,975,843
21,122,169
4,126,226
6,550,139
7,307,541
4,906,566
868,257
9,850,934
66,707,675

Glanchostas na rannóg a chisteofar ó Rátaí agus ón gCáin Mhaoine Áitiúil
Rátaí
Cáin Mhaoine Áitiúil
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe
Aistriú ón/(chuig an) gCúlchiste
Barrachas/(Easnamh) Iomlán don Bhliain
An Cúlchiste Ginearálta ag an 1 Eanáir 2018
An Cúlchiste Ginearálta ag an 31 Nollaig 2018

Ioncam
2018
€
13,026,932
16,737,865
4,177,962
3,319,338
1,759,277
1,239,213
346,577
7,767,442
48,374,606

Glanchaiteachas
2018
€
(1,051,089)
4,384,304
(51,735)
3,230,801
5,548,264
3,667,354
521,680
2,083,492

18,333,069
12,970,376
9,051,699
3,689,005
(3,629,244)
59,761
(128,095)
(68,333)

Cuntas Caipitil
Iarmhéid Tosaigh ag an 01.01.2018
Caiteachas
Ioncam
- Deontais
- Iasachtaí
- Eile
Ioncam Iomlán

2,191,660
16,515,913
12,465,491
4,721,964
17,187,455

Aistrithe Glanioncaim

3,235,564

Iarmhéid Deiridh ag an 31.12.2018

6,098,765
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TEICNEOLAÍOCHT NA FAISNÉISE AGUS NA CUMARSÁIDE

TEICNEOLAÍOCHT NA FAISNÉISE AGUS NA
CUMARSÁIDE
Stiúrthóir Seirbhísí:

Gerry Murphy

Ceann Córas
Faisnéise:

Pat Grassick

Tá Rannóg Theicneolaíocht na Faisnéise agus na
Cumarsáide (TFC) comhdhéanta d’ochtar ball foirne agus
bainistíonn sí an bonneagar TFC, na córais faisnéise agus
na suíomhanna Gréasáin de chuid na Comhairle. Folaíonn
sé sin ionad sonraí an fhreastalaí, ríomhairí deisce, ríomhairí
glúine, fóin phóca agus an trealamh cumarsáide líonra
shreangaithe agus gan sreang i Halla an Chontae, in Oifigí
Ceantair, i Leabharlanna agus i láithreacha eile Comhairle
sa chontae.

Bhí méadú de bhreis agus 50% ann sa bhliain 2018 sa líon
amharc ar leathanaigh ar an suíomh Gréasáin laois.ie.
B’ionann an líon iomlán amharc ar leathanaigh agus
755,699 gcinn sa bhliain. Úsáideadh fón póca nó gléas
táibléid le haghaidh geall le leath na gcuairteanna sin.
Bhí pleanáil ar an réimse ba mhó tóir fós d’úsáideoirí ár
suímh Ghréasáin. Ba é an tsaoráid Fiosruithe Pleanála ar
Líne an rud ba mhó cuairt ar an suíomh. Bhí éileamh ann
freisin ar na leathanaigh a bhain le Folúntais Phoist agus le
Seirbhísí Tithíochta agus Leabharlainne.
Suiteáil an Bhonneagair Freastalaí agus Stórála TFC
Rinne an Rannóg TFC cur i gcrích ar bhonneagar nua
freastalaí agus stórála a shuiteáil agus a choimisiúnú. Tá an
ailtireacht nua bunaithe ar theicneolaíocht hipearchomhtháite, rud a d’éascaigh méadú suntasach in
acmhainn agus feidhmíocht stórála. Toradh eile a bheidh
uirthi is ea go n-éascóidh sí néal-chomhtháthú gan uaim sa
todhchaí, nuair a bheifear in ann breathnú ar néalstóráil mar
thiomántán breise nó eagar stórála breise ar an líonra, rud a
mhéadóidh tuilleadh an acmhainn a bheidh ar fáil san ionad
sonraí nua.
Slándáil TFC

Tugann an Rannóg TFC tacaíocht theicniúil do gach ceann
de na Rannóga eile sa Chomhairle agus do chomhaltaí
Chomhairle Chontae Laoise agus tá sí freagrach as cur
chun feidhme, cothabháil, bainistíocht agus slándáil chórais
TFC na Comhairle. Dhéileáil an fhoireann tacaíochta TFC le
breis agus 4,200 glao tacaíochta teicniúla sa bhliain 2018.
Ba mhéadú 13% é sin i gcomparáid leis an mbliain 2017, rud
a léirigh an tábhacht mhéadaitheach atá ag baint le
tacaíocht TFC maidir le soláthar seirbhísí ag an gComhairle.
Tá rún daingean ag an Rannóg TFC feabhas leanúnach a
chur ar a seirbhísí TFC do na daoine sa Chomhairle í féin
agus don phobal a úsáideann seirbhísí na Comhairle.

Suíomh Gréasáin na Comhairle - Laois.ie

Bíonn an Rannóg TFC páirteach de shíor i réimse na
cibearshlándála. Rinneadh infheistíocht sa réimse sin arís sa
bhliain 2018 chun cosaint ar leitheadúlacht mhéadaitheach
na gcibearbhagairtí ar fud an domhain. Fuarthas bogearraí
criptiúcháin le haghaidh gach gléis ríomhaire glúine agus
rinneadh réiteach nua frithvíris a fháil agus a úsáid.
Cuireadh bearta coisctheacha slándála i bhfeidhm ar Líonra
na Comhairle agus ar ghléasanna ceangailte chun bagairt
mhéadaithe na mbogearraí éirice a chomhrac.
Táscairí Feidhmíochta 2017
An líon iomlán amharc leathanaigh ar shuíomhanna
Gréasáin an Údaráis Áitiúil in 2017
517,645
Líon iomlán leantóirí Chuntais Mheán
Sóisialta an Údaráis Áitiúil
ag deireadh 2017
Costas iomlán as soláthar TFC in aghaidh
coibhéis lánaimseartha
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34,579

€2,782.13

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE

An Cumann Sóisialta

Imeachtaí Eile

Bliain an-rathúil eile don Chumann Sóisialta a bhí sa bhliain
2018. Tá 320 ball ag an gCumann faoi láthair. Bíonn ag
méadú ar an líon sin de réir mar a thagann baill foirne nua
isteach agus a bhaineann siad taitneamh as an líon ard
imeachtaí a n-eagraíonn an coiste iad sa bhliain.

Tugadh ticéid lascainithe do bhaill foirne le haghaidh na nimeachtaí seo a leanas:

Crannchur Míosúil
Déantar crannchur le haghaidh trí dhuais €50 do bhaill den
Chumann Sóisialta ar an gcéad Aoine de gach mí. I mí na
Nollag 2018, cuireadh “crannchur cailliúnaithe” an-rathúil ar
siúl. Bhuaigh ball ámharach amháin €50 gach lá.
Fulacht Samhraidh
D’óstáil an Cumann Sóisialta Fulacht an-rathúil in Áras an
Chontae an 22 Meitheamh. D’fhreastail geall le 100 duine
air.

Bloom
Pacáistí fóirdheonaithe dóibh seo: Zú Bhaile Átha Cliath,
Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann/na Garraithe
Seapánacha, an tIonad Náisiúnta Uiscíochta, Feirm Ghleann
na bhFianna, agus Uisceadán na Gaillimhe
Ba iad seo a leanas roinnt de na himeachtaí eile a bhí ar siúl:
Crannchur Mhór-Rásaíocht Náisiúnta Chapall Aintree
Tabhairt Uibheacha Cásca in Aisce
Tabhairt Scríobchártaí in Aisce
Seacláidí Lá Fhéile Vailintín - tugadh an t-airgead a
cruinníodh do Dhiostróife Mhatánach Éireann
Oíche Chaidrimh Oíche Shamhna

Turas chuig an Amharclann
Thaistil níos mó ná 40 duine chun amharc ar “Wicked” sa
Bord Gáis Energy Theatre an 26 Iúil. Sholáthair an Cumann
Sóisialta ticéid fhóirdheonaithe agus iompar bus. Bhain gach
duine an-taitneamh as an oíche.
Seirbhís Éacúiméineach
Cuireadh seirbhís éacúiméineach ar siúl i Seomra na
Comhairle an 14 Samhain do chomhaltaí agus baill foirne de
Chomhairle Chontae Laoise a d’imigh ar shlí na fírinne.
Tháinig sí in ionad an Aifrinn a reáchtáiltí roimhe seo.
Tugadh cuireadh chuig an tseirbhís do gach iarbhall foirne
agus gach ball foirne reatha den Chomhairle. Bhí slua mór i
láthair aici. Glacadh go han-mhaith leis an bhformáid nua
agus cuireadh sólaistí ar fáil sa cheaintín i ndiaidh na
seirbhíse.
Nollaig
Cuireadh cóisir Nollag na foirne ar siúl in Óstán an Abbeyleix
Manor Dé hAoine an 14 Nollaig. Bhain 100 ball foirne
taitneamh as oíche casino a chuimsigh dinnéar agus
damhsa. D’éirigh go geal leis an oíche. In ionad na cóisire
do leanaí, reáchtáladh turas chun amharc ar an
ngeamaireacht i mBaile Átha Cliath i mí Eanáir 2018.
D’éirigh go geal leis an gcrannchur Nollag a cuireadh ar siúl
ar an lá deiridh roimh Nollaig. Méadaíodh an ciste
duaiseanna an athuair i mbliana freisin. Bhí Lá Geansaithe
Nollag ann freisin. Bronnadh ar Chumann Naomh Uinseann
de Pól an t-airgead ar fad a cruinníodh.
Baill Scortha
Bronnadh bronntanais ar bhaill foirne ar dhul ar scor dóibh.
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AGUISÍN I
TEIDEAL, CUSPÓIR AGUS AN LÍON COMHALTAÍ DE GACH COISTE AGUS COMHCHOISTE AGUS AN LÍON
CRUINNITHE DE CHUID GACH COISTE, COMHCHOISTE AGUS COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA A TIONÓLADH
LE LINN 2018

COISTÍ
Ainm an Choiste

Comhaltaí Tofa

An Líon Cruinnithe

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil

An Comhairleoir Paschal McEvoy
8
An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)
An Comhairleoir John King

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

4

An Fóram Oidhreachta

An Comhairleoir Padraig Fleming
An Comhairleoir William Aird

4

An Coiste Logainmneacha

An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)
2
An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
An Comhairleoir Tom Mulhall
An Comhairleoir James Kelly
An Comhairleoir Mary Sweeney
An Comhairleoir Willie Aird

An Coiste Iniúchóireachta

An Comhairleoir John Moran
5
An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)

Scoil Cheoil Laoise

An Comhairleoir Mary Sweeney

3

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 Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)
An Comhairleoir Paddy Bracken
Coiste Faireacháin Choillte Laoise

An Comhairleoir Paddy Bracken
An Comhairleoir Séamus McDonald
An Comhairleoir William Aird
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Ceann ar Bith

AGUISÍN I
Coiste Faireacháin an Chláir Uisce Tuaithe

COMHLACHTAÍ SEACHTRACHA
Ainm an Choiste

An Comhairleoir Paschal McEvoy
An Comhairleoir Padraig Fleming
An Comhairleoir Tom Mulhall

2

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 Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Padraig Fleming)
An Comhairleoir Paschal McEvoy
An Comhairleoir Mary Sweeney
An Comhairleoir John King
An Comhairleoir Caroline Dwane Stanley

Laois Tourism Company Ltd

An Comhairleoir John

Moran CGB Irish Public Bodies Mutual
Insurances Ltd

An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann
(arna ionadú ag an gComhairleoir John Joe
Fennelly)

Laois Arts Theatre Company Ltd

An Comhairleoir Paschal McEvoy
An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)
An Comhairleoir Mary Sweeney

Bord Iontaobhas Oidhreachta Mhainistir Laoise

An Comhairleoir John Joe Fennelly

Cumann Chomhaltaí na gComhairlí Contae

An Comhairleoir Séamus 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 Jerry Lodge (nach maireann) (arna
ionadú ag an gComhairleoir Pauline Madigan)
An Comhairleoir William Aird
An Comhairleoir Noel Tuohy

Ionad Fiontar Phort Laoise

An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna ionadú ag
an gComhairleoir Pauline Madigan)
An Comhairleoir William Aird An Comhairleoir Mary Sweeney

Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire

An Comhairleoir Paschal McEvoy
An Comhairleoir Tom Mulhall

Gníomhaíocht Fuinnimh an Láir Tíre

An Comhairleoir John Joe Fennelly

Bord Treo Nua Ltd

An Comhairleoir Noel Tuohy

Fóram Réigiúnach Bhaile Átha Cliath-Laighean Láir

An Comhairleoir Padraig Fleming
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AGUISÍN I

An Comhairleoir William Aird
An Comhairleoir John King
Laois Advocacy Against Domestic Abuse
Limited

An Comhairleoir Catherine Fitzgerald

Tascfhórsa Drugaí Réigiúnach an Láir Tíre

An Comhairleoir Paschal McEvoy

LABEL - Tionscnamh Tríú Leibhéal Laoise

An Comhairleoir Jerry Lodge (nach maireann) (arna ionadú ag
an gComhairleoir Pauline Madigan)
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AGUISÍN II

ÍOCAÍOCHTAÍ LE COMHALTAÍ IN 2018

Comhdhálacha

€

8,148.06

Oiliúint

€ 48,120.26

Fóin

€

Speansais Mhíosúla

€ 83,252.02

Liúntas do Chathaoirleach an Choiste Beartais
Straitéisigh

€ 24,000.00

Liúntas Ionadaíochta

€314,747.62

Liúntas an Chathaoirligh

€ 20,383.22

Liúntas an Leas-Chathaoirligh

€

Liúntas do Chathaoirligh Cheantair Bhardasaigh

€ 18,111.98

Liúntais Bhardasacha

€ 27,720.33

Iomlán

€548,844.34

284.20

4,076.65
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AGUISÍN III

Is é atá anseo a leanas ná mionsonraí faoi na comhdhálacha agus na himeachtaí oiliúna ar fhreastail Comhaltaí de
Chomhairle Chontae Laoise orthu sa bhliain 2018
Comhdháil

Ionad

Dáta

An tAcht Airgeadais, 2017
Iontaobhas Oidhreachta Cholm Cille
Tacaíocht do Thithe Altranais
Inrochtaineacht agus Cuimsiú trí
bhonneagar
Do Phlean Forbartha
Na meáin shóisialta agus bainistíocht ama
Teidlíocht i leith Seirbhísí Sláinte
Teidlíocht i leith Seirbhísí Sláinte

Cairlinn
Gartán

5-7 Eanáir
23-24 Feabhra
16-18 Feabhra
11-13 Bealtaine

7
9
1
1

€ 461.97
€4,926.43
€ 430.31
€ 622.00

19-21 Deireadh Fómhair
9-11 Samhain
23-25 Samhain
21-23 Nollaig
Iomlán Foriomlán:

1
1
1
1

€ 511.53
€ 410.24
€ 289.76
€ 495.82
€8,148.06

Oiliúint

Cloich na Coillte

An Coireán
Dún na Séad

Cairlinn
Cloich na Coillte
Cloich na Coillte

Toscairí

Caiteachas

Ionad

Dáta

Toscairí

An Muileann gCearr
Dún Garbhán

22 Feabhra
12-13 Aibreán

8
12

€1,130.79
€5,628.34

Leamhcán
Cathair na Mart
Dún Dealgan
Bun Dobhráin
Corcaigh
Cora Droma Rúisc
Muineachán

15 Bealtaine
19 Bealtaine
23 Meitheamh
28 Meitheamh
15 Meán Fómhair
11 Meán Fómhair

€3,450.26

An Longfort

An Cabhán

11 Deireadh Fómhair
13 Deireadh Fómhair
18 Deireadh Fómhair
17 Samhain
22 Samhain

5
5
7
1
2
1
14
5
3
1
9
1

LAMA – Oiliúint Earraigh
LAMA – Oiliúint Fómhair

Dún na nGall
Oileán Ciarraí

6-7 Aibreán
6
28-29 Meán Fómhair 13

€3,411.90
€8,175.99

Institiúid Pleanála na hÉireann
An 17ú Comhdháil Bhliantúil
um Sheirbhísí Uisce Tuaithe

Trá Lí
Clár Chlainne Mhuiris

18-20 Aibreán
13 Meán Fómhair

€3,868.19
€4,656.36

EMRA - Dréacht-Straitéis Réigiúnach

Tulach Mhór
An Nás

4 Nollaig
2
6 Nollaig
1
Iomlán Foriomlán:

Caiteachas

AILG
AILG - Modúl 1
Comhdháil Bhliantúil
Oiliúna AILG
AILG – Modúl 2
AILG – Modúl 3
AILG – Modúl 4
AILG – Fómhar 2018
AILG – Modúl 5

Sligeach
Luimneach

AILG – Modúl 6

Léim an Bhradáin

25-26 Deireadh Fómhair

€3,082.90
€1,270.19
€8,190.42
€2,986.81

€1,818.83

LAMA

Spásúlachta agus Eacnamaíochta
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5
11

€ 299.28
€47,970.26

CONAS TEAGMHÁIL A
CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LINN
É
www.laois.ie
R-phost: 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) 8664222

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) 8674320

Spórt agus Fóillíocht, Áras an Chontae

Teil.: (057) 8664041

Seirbhísí Uisce, Áras an Chontae

Teil.: (057) 8674355
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