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Tá an-áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae Laoise do 2017 a chur i láthair. 

 
Leis an tuarascáil seo tugtar breac-chuntas ar raon agus ar éagsúlacht na ngníomhaíochtaí arna gcur 
chun feidhme ag an gComhairle le linn na bliana agus is cruthúnas í ar ár dtiomantas chun seirbhísí 
ardchaighdeáin, inrochtana, cumsitheacha a sholáthar dár saoránaigh uile. 

 
Taispeánadh in 2017 go háirithe, níos mó ná riamh, cé chomh tábhachtach agus atá Rialtas Áitiúil i 
bhforbairt agus i bhfás an phobail, agus pobail mar Mhainistir Laoise san Entente Florale agus Bóithrín na 
hAithe sa Chomórtas Mórtas Ceantair, agus iad ag eirí go sármhaith leo ar an ardán Náisiúnta agus 
Idirnáisiúnta. Tugaimid ár gcomhghairdeas don dá phobal as a gcuid éachtaí iontacha agus as gach rud 
atá dearfach sa chontae seo aionadú. 

 
Glacadh le Plean Forbartha Contae nua don Chontae in 2017 d‟fhonn an tréimhse 2017-2023 a 
cumhdach. Tosaíodh obair freisin ar an bPlean Forbartha Áitiúla freisin do Phort Laoise, Cúil an tSúdaire 
agus Móinteach Mílic. Thug GVA Bilfinger & Consultants “Fís do Phort Laoise – Straitéis do Lár Baile Níos 
Fearr” chun críche, plean lena ndéantar athscrúdú agus a bhaineann athearraíocht as lár bhaile Phort 
Laoise ionas go n-éireoidh leis i gcomhthéacs sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíoch athraitheach go dtí 
2040 agus níos faide anonn. 

 
Leanann ár Rannóg Tithíochta lena dul chun cinn maidir le tithe a sholáthar trí 48 n-aonad a fháil le 
haghaidh tithíocht shóisialta ag láithreacha éagsúla ar fud an chontae agus táthar ag súil go gcuirfear 
tógáil 33 aonad tithíochta nua ag Conniberry Way, Port Laoise, i gcrích go luath in 2018. 
 
Tá coincheap an ionaid um sheirbhísí comhroinnte leabaithe go maith anois i gcóras an Údaráis Áitiúil 
agus is féidir le Comhairle Contae Laoise a bheith bródúil as Duais Custaiméirí CORE HR um Barr 
Feabhais i Seirbhís Chomhroinnte a bhaint amach in 2017. 

 
Tá an Chomhairle tiomanta freisin do tharraingteacht Laoise a mhéadú mar ionad barr feabhais sa 
turasóireacht agus maidir leis sin tá straitéis turasóireachta nua curtha i gcrích aici do chontae Laoise lena 
n-áirítear plean cur chun cinn a fhorbairt don chontae. 

 
Ba garsprioc eile a baineadh amach in 2017 ná seoladh oifigiúil Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle 
Contae Laoise lena gcuimsítear an Oifig Fiontair Áitiúil agus an tAonad Forbartha Eacnamaíche d‟fhonn 
pointe teagmhála a chruthú do ghnólachtaí atá ann cheana agus do ghnólachtaí ionchasacha. 
 
I réimse na nEalaíon, Ceoil agus Oidhreachta, tá an-soláthar á dhéanamh ag an gComhairle do 
shaoránaigh an chontae. Sa bhreis air sin soláthraítear raon leathan seirbhísí trínár líonra de 
leabharlanna. 

 
Táimid ag tnúth le forbairt leanúnach ár gcontae in 2018, le feabhsú na mbailte agus le timpeallacht a 
chruthú le haghaidh poist a chruthú agus tithe a sholáthar dár saoránaigh. Leanfaimid leis na 
hardchaighdeáin chéanna de sheirbhís phoiblí a choimeád agus a bhí againn in 2017 d‟fhonn a chinntiú 
go mbeidh Comhairle Contae Laoise fós ina Comhairle cheannródaíoch do 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comh-aitheasc leis an gCathaoirleach agus an Príomhfheidhmeannach 
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 “Déanfaidh an Chomhairle forbairt eacnamaíoch, shóisialta, chultúrtha agus phobail inbhuanaithe ár gContae 
a threorú agus soláthróimid seirbhísí poiblí ardchaighdeáin do na pobail arna riar againn” 

Údarás 

Is í Comhairle Contae Laoise an Príomhúdarás Tofa Go Daonlathach i gContae Laoise a sholáthraíonn 

raon fairsing agus éagsúil de sheirbhísí ag a bhfuil tionchar ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta, 

comhshaoil, bonneagair, tionsclaíocha, turasóireachta agus cultúrtha an chontae. Áirítear leis na seirbhísí 

sin soláthar agus cothabháil maidir le tithe, bóithre, pleanáil agus forbairt eacnamaíoch, bainistíocht 

dramhaíola, cosaint an chomhshaoil, gníomhaíochtaí áineasa, leabharlanna, forbairt chultúrtha agus 

phobail, lena n-áirítear áineas agus spórt. Déantar an Chomhairle a sheirbheáil ag fórsa oibre mór, lena  

n-áirítear an Príomhfheidhmeannach, agus fostaithe gairmiúla, teicniúla, dlíthiúla, riaracháin, airgeadais 

agus lasmuigh. 

Comhaltas na Comhairle 

Tá Comhairle Contae Laoise comhdhéanta de 19 gComhalta Thofa – 6 chomhalta an ceann ó Cheantair 

Bhardasacha Buiríos Mór Osraí-Móinteach Mílic agus an Ghráig-Cúil an tSúdaire agus 7 gcomhalta ó 

Cheantar Bardasach Phort Laoise. 
 

 

Comhaltaí Tofa leis an mBainisteoir Contae ag CCB Chomhairle Contae Laoise, Meitheamh 2014 

Cruinnithe na Comhairle 

De ghnáth, tionóladh Cruinnithe na Comhairle in 2017 ar an Luan deireanach de gach mí i Seomra na 

Comhairle ag Áras an Chontae. Tionóladh cúig chruinniú déag in 2017 gan aon chruinniú i mí Lúnasa. 

An Grúpa um Beartas Corparáideach (G.B.C.) 

Deartar an Grúpa um Beartas Corparáideach chun an t-údarás daonlathach agus ról ceaptha beartas na 

gcomhaltaí tofa a fheabhsú. Tacaíonn an Príomhfheidhmeannach leis an GBC agus tá sé comhdhéanta de 

Cathaoirleach na Comhairle agus ceithre Chathaoirleach na gCoistí um Beartais Straitéiseacha 

(CBSanna.). Is é príomhfheidhm an GBC obair na CBSanna éagsúla a chomhordú agus fóram a sholáthar 

ina ndéantar cinntí beartais a chomhaontú a bhfuil tionchar acu ar an gComhairle iomlán le cur faoi bhráid 

na Comhairle le haghaidh cinnidh. Tháinig an GBC le chéile ar 12 ócáid in 2017. 

Ceantair Bhardasacha 

Seo a leanas na sonraí maidir le líon na gCruinnithe Ceantar Bardasach a tionóladh in 2017:  

Ceantar Bardasach Bhuiríos Mór Osraí-Móinteach Mílic - 13 chruinniú 

Ceantar Bardasach na Gráige-Cúil an tSúdaire - 12 chruinniú 

Ceantar Bardasach Phort Laoise - 12 chruinniú 

 

RÁITEAS MISIN 
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Toghadh na Comhaltaí a leanas go Comhairle Contae Laoise ag na Toghcháin a tionóladh an 23 Bealtaine 2014 

COMHALTAÍ CHEANTAR BARDASACH 
BUIRÍOS MÓR OSRAÍ-MÓINTEACH MÍLIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick 

 

(F.F.) 

John 
King 

(F.G.) 

Brendan 
Phelan 

(Gan pháirtí) 

David 
Goodwin 

(F.G.) 

Seamus 
McDonald 

(F.F.) 

James  
Kelly 

(Gan pháirtí) 

Mary 
Sweeney 

(F.G.) 

COMHALTAÍ CHEANTAR BARDASACH 

PHORT LAOISE 

John Joe 
Fennelly 

(F.F.) 

William 
Aird 

(F.G.) 

Noel  
Tuohy 

(Lucht oibre) 

Catherine 
Fitzgerald 

(F.F.) 

Caroline 
DwaneStanley 

(S.F.) 

An Clr J Lodge (F.F) 
a d‟éag an 

03/04/2018. Ar dheis 
Dé go raibh a anam 

uasail. 

COMHALTAÍ 

CHEANTAR BARDASACH NA GRÁIGE-CÚIL AN tSÚDAIRE 

Tom John Robert Padraig Ben Aidan Paschal 
Mulhall Moran Fleming Brennan Mullins McEvoy 
(F.G.) (F.G.) (F.F.) (Gan pháirtí) (S.F.) (F.F.) 

 

COMHALTAÍ CHOMHAIRLE CONTAE LAOISE 
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CÚRSAÍ CORPARÁIDEACHA, PLEANÁIL CHORPARÁIDEACH AGUS ACMHAINNÍ DAONNA 
 

 

Stiúrthóir Seirbhísí: Donal Brennan 

Oifigeach Feidhmiúcháin  
Sinsearach 

Acmhainní Daonna: Carmel McNicholl 

CÚRSAÍ CORPARÁIDEACHA 

Plean Corparáideach 

Ghlac Comhaltaí na Comhairle le Plean 

Corparáideach Chomhairle Contae Laoise  

2014-2019 i mí na Nollag 2014. 

Leis an bPlean Corparáideach, soláthraítear an creat 

le haghaidh straitéis comhleanúnach a chur chun 

feidhme le haghaidh an contae a fhorbairt don 

tréimhse 2014-2019 agus ullmhaíodh é tar éis 

comhairliúcháin le fostaithe, ionadaithe tofa, 

leasanna pobail, deonacha agus comhshaoil, 

páirtithe leasmhara seachtracha agus comhlachtaí 

poiblí eile a oibríonn ar leibhéal áitiúil. 

Bhreithnigh na Comhaltaí Tofa nuashonrú ar chur 

chun feidhme an Phlean Chorparáidigh ag a 

gcruinniú a tionóladh i mí Eanáir 2017. 

Cairt na gCustaiméirí 

Leagtar amach le Cairt Custaiméirí Chomhairle 

Contae Laoise an dóigh ina ndéanann an 

Chomhairle a dícheall plé le custaiméirí. Tá an 

doiciméad ar taispeáint i ngach Oifig phoiblí na 

Comhairle agus ar ár láithreán gréasáin ag 

www.laois.ie. Rinneadh athbhreithniú ar an gcairt 

seo in 2017, lena n-áirítear tiomantas do 

chomhionannas i soláthar seirbhísí agus aitheantas 

ar nádúr éagsúil an phobail arna riar againn, 

d‟fhonn forálacha an bheartais arna ghlacadh le 

déanaí a thabhairt san áireamh maidir le 

hiompraíocht inghlactha ó chustaiméirí. Tá Nós 

Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí sa Chairt 

freisin agus is féidir le haon duine nach bhfuil sásta 

le cáilíocht na seirbhísí arna bhfáil leas a bhaint as. 

Buaicphointe 

 

• 23 Eanáir 2017 – Fáiltiú Cathartha don Aire 

Charles Flanagan mar aitheantas ar a 

cheapachán chuig Oifig an Aire Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála. 

• 30 Márta 2017 - Fáiltiú Cathartha do IFA 
Laoise – in onóir bhaill IFA Laoise a ghlac 
páirt I Mórshiúl um Chearta Feirmeoirí 1966. 

 

• 18 Bealtaine 2017- Fáiltiú Cathartha in onóir 
Nicole Turner mar aitheantas ar a cuid 
gnóthachtálacha i snámh agus a 
rannpháirtíocht sna Cluichí Parailimpeacha 
2016 in Rio. 

• 1 Meitheamh 2017 Fáiltiú an Chathaoirligh 
in onóir Shindeacáit Mhuintir Cooper, úinéirí 
“Our Duke”, buaiteoir Mór-rása Capall 
Náisiúnta na hÉireann 2017. 

• 8 Meitheamh 2017 Fáiltiú an Cheantair 
Bhardasaigh in onóir Chlub na Leon, Cúil an 
tSúdaire, Buaiteoirí Club na Leon den 
Bhliain, 2016. 

Costas iomlán € 4,473.44 a bhain leis na himeachtaí 
thuas 

Scéim na Gaeilge 

Dhearbhaigh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 

Gaeltachta Scéim Gaeilge Údaráis Áitiúla Laoise 

agus tháinig sí i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009. Tá an 

scéim le fáil le breathnú ar ár láithreán gréasáin, 

www.laois.ie. Tá scéim nua á hullmhú. 

Aithníonn Údaráis Áitiúla Laoise go bhfuil an ceart 

ag ár gcustaiméirí le roghnú gnó a dhéanamh linn 

sa teanga is ansa leo agus déantar iad a éascú ina 

bplé linne fad is a bhíonn sin praiticiúil, cibé trí 

Ghaeilge nó trí Bhéarla. 

Más mian leat teagmháil a dhéanamh leis an 

gComhairle i nGaeilge, seol ríomhphost chuig 

gaeilge@laoiscoco.ie. 

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


4 

 

 

CÚRSAÍ CORPARÁIDEACHA, PLEANÁIL CHORPARÁIDEACH AGUS ACMHAINNÍ DAONNA 
 

 

Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 

Ag an gcruinniú dá gcuid a tionóladh an 27 Feabhra 

2017 ghlac na comhaltaí leis an bPlean Soláthar 

Seirbhísí le haghaidh 2017. Déanfar athbhreithniú 

ar chur chun feidhme an Phlean go luath in 2018 

mar chuid de phróiseas forbartha Phlean 2018. 

Tabharfar feidhmíocht na Comhairle i gcoinne na 

dtáscairí feidhmíochta arna sonrú ag NOAC san 

áireamh freisin. 

Sláinte & Sábháilteacht 

Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta: Jim Bolger 

Leanadh de comhoiriúnacht le modúl CORE a léiriú 

trí chéimniú amach Mhodúl Sláinte & 

Sábháilteachta an chórais CORE dár gCóras 

Bainistíochta Sábháilteachta. I réigiún lár tíre 

leanadh le tionscnamh iniúchta sábháilteachta tras-

Údaráis le Seirbhísí Dóiteáin i gComhairle Contae 

Uíbh Fháilí ag glacadh páirt ann. Sa bhreis air sin, 

rinneadh ár „mbonn fianaise‟ a fhorbairt a thuilleadh 

trí chlár iniúchta sábháilteachta tras-stiúrthóireachta 

a chur chun feidhme. Trí chlár iniúchta Sláinte, 

Sábháilteachta, Cáilíochta agus Comhshaoil Uisce 

Éireann (HSQE) lean ár roinn Seirbhísí Uisce le 

feidhmíocht sábháilteachta a thomhas. 

Lean ár rannóg MyPay le hearcú agus ar an 

mbealach sin bhí sé riachtanach oiliúint 

ionduchtaithe sábháilteachta leanúnach a sholáthar. 

I dtaca le hoiliúint sábháilteachta reachtúil tugadh 

tús áite d‟oiliúint um „láimhsiú sábháilte‟ agus „pas 

sábháilte‟.  

Is féidir le gach fostaí ag a bhfuil rochtain ar inlín ár 

mbunachar sonraí reachtach a aimsiú lena ndéantar 

fónamh chun a chinntiú go gcoinníonn Comhairle 

Contae Laoise cothrom le forbairtí reachtaíochta. 

Leanadh le clár ionaclaithe na Comhairle a 

mhonatóiriú agus a chur chun feidhme le linn 2017. 

Comhpháirtíocht 

Seo a leanas baill Choiste Chomhpháirtíocht na 

hÁite Oibre amhail 31 Nollaig 2017: 

Lucht Bainistíochta Ceardchumann 

Kieran Kehoe Anne Marie Maher/ 

(Comh-chathaoir) Tom O‟Carroll  

(Comh-chath. roinnte) 

Michael Rainey Rosa Bray 

Bernie Foran  

Michael O‟Hora   

Geraldine Dunne 

 
 

 

Thionóil an Coiste Comhpháirtíochta 3 chruinniú in 
2017. 

Saoráil Faisnéise (FOI) 

Rinneadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 a 

achtú an 14 Deireadh Fómhair 2014. Tugadh isteach 

athruithe suntasacha leis ar chóras na Saorála 

Faisnéise agus na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 

1997 agus 2003 á n-aisghairm agus á n-ionadú agus 

raon feidhme FOI á leathnú go roinnt comhlachtaí 

eile. Rinneadh an reachtaíocht a chomhdhlúthú, a 

nuachóiriú agus a nuashonrú leis go ginearálta 

freisin. 

Iarratais a fuarthas/a próiseáladh in 2017 

Iarratais idir lámha 31 Nollaig 2016 0 
Iarratais a fuarthas in 2017 101 
Cinntí a glacadh in 2017 92 
Iarratais nár leanadh leo 6 
Iarratais a bpléadh leo lasmuigh de FOI 3 
Iarratais idir lámha 31 Nollaig 2017 9 

Cineál na faisnéise a iarradh 

Pearsanta (don iarratasóir) 22 
Neamhphearsanta 79 

Achomhairc 

Rinneadh 2 achomharc  chuig an gCoimisinéir 

Faisnéise in 2017. 

Foinse na nIarratas 

An Pobal i gCoitinne, Dlíodóirí & Eile 76 

Iriseoirí 25 

Táscairí Feidhmíochta 

Le hAlt 126c den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 

2014, leagtar síos feidhmeanna an Choimisiúin 

Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta 

(NOAC) lena n-áirítear iniúchadh ar fheidhmíocht 

chomhlachtaí rialtais áitiúil i gcoinne 32 tháscaire 

feidhmíochta. 

D‟fhoilsigh NOAC an tuarascáil i dtaca le 2016 i mí 

Eanáir 2018. 

Tá feidhmíocht Chomhairle Contae Laoise maidir le 

gach réimse san áireamh leis an tuarascáil seo i 

ngach alt ábhartha. 

Tuairisciú ar Nochtadh Cosanta 

Ní bhfuarthas aon nochtadh ar bith ag an Oifigeach 
Ainmnithe maidir le Nochtadh Cosanta in 2017. 
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An Rannóg Bainistíochta Réadmhaoine 

Feidhmíonn an Rannóg Bainistíochta Réadmhaoine 
feidhmeanna bainistíochta réadmhaoine laethúla na 
Comhairle agus córas an Chláir um Leas i 
Réadmhaoin á choimeád. Maidir le 
Diúscairtí/Léasanna, Réadmhaoin a fháil, an Scéim 
Morgáiste go Cíos (Tithíocht) agus cuardaigh 
Chlárlann na Talún, cuireadh iad go léir chun 
feidhme in 2017, chomh maith le léarscáiliú agus 
taifeadadh sócmhainní talún agus réadmhaoine 
stairiúla Chomhairle Contae Laoise. Cuireadh tús le 
hobair chun an Clár Sócmhainní Seasta a réiteach 
leis anmbunachar sonraí PIR. 

 

Clár na dToghthóirí 

Tá an Chomhairle freagrach as Clár na dToghthóirí 
a chomhthiomsú do Chontae Laoise a thagann i 
bhfeidhm an 15 Feabhra gach bliain. Le bheith 
cáilithe le bheith curtha san áireamh ar Chlár na 
dToghthóirí, ní mór d‟iarratasóirí bheith 18 mbliana 
d‟aois ar a laghad ar an lá a thagann an Clár  
i bhfeidhm agus iad ina ngnáthchónaí i 
dToghcheantar an 1 Meán Fómhair. 

 

 

 

 

Clár na dToghthóirí 2018/2019 

Dáilcheantar 

Laois 

Parlaimint na hEorpa 
Toghcheantar 

 
 
Toghthóirí Uacht 

56,711  

Toghthóirí 

 
 
Toghthóirí Dála 

57,504 

Toghthóirí Ionchasacha 

Lártíre-Iarthuaisceart 58,218 634 

Toghcheantair Áitiúla Líon na dToghthóirí Vótálaithe Poist/Speisialta 

Buiríos Mór Osraí - Móinteach Mílic 19,607 Gardaí 0 

An Ghráig - Cúil a‟tSúdaire 19,616 Fórsaí Cosanta 223 

Port Laoise 20,858 Taidhleoirí 1 

Iomlán: 60,081 Faoi Mhíchumas 10 
Gairm 0 
Vótálaithe Speisialta 12 
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ACMHAINNÍ DAONNA 

Staitisticí Earcaíochta 

Bhí líon iomlán de 499 daoine fostaithe ag 

Comhairle Contae Laoise amhail 31 Nollaig 2017. 

Le linn 2017 reáchtáil Comhairle Contae Laoise 23 

comórtas, a ndearnadh na staitisticí a leanas a 

eastarraingt ina leith: 

Líon Iomlán na nIarratas a Fuarthas  375 

 Fir Mná 
   
Iarratasóirí 211 164 
Iarratasóirí Rathúla 70 88 

Ceapacháin Bhuana/Arduithe Post 2017 

 Fir Mná 
   
Ceapacháin 17 12 
Arduithe Post 23 9 

Tionscnaimh um Chothromaíocht Oibre is Saoil 

Lean Comhairle Contae Laoise le tionscnaimh um 

cothromaíocht oibre is saoil a fheidhmiú don 

fhoireann le linn 2017. Ag deireadh na bliana bhí 

6 fostaithe ag baint leas as an Scéim Sosa Gairme, 

bhí 39 fostaithe ag baint leas as an scéim 

comhroinnte jabanna/oibre, bhain 52 fostaithe leas 

as an Scéim um Shaoire do Thuismitheoirí, bhain 

28 fostaithe leas as an Scéim um Bliain Oibre níos 

Giorra agus bhain 7 fostaithe leas as Scéim na 

Saoire Gan Pá. 

Táscairí Feidhmíochta Náisiúnta 

Glactar na Táscairí Feidhmíochta sa doiciméad seo 

ó Thuarascáil Uimh. 14 ón gCoimisiúin Náisiúnta 

Maoirseachta agus Iniúchóireachta, arna foilsiú an 

25 Eanáir 2018, a thagraíonn do 2016, mar seo  

an tacar sonraí is déanaí a foilsíodh. Maidir leis an 

táscaire feidhmíochta náisiúnta a bhaineann le líon 

na laethanta oibre a cailleadh do bhreoiteacht 

dheimhnithe agus neamhdheimhnithe, tá na staitisticí 

a leanas infheidhme: 

Coibhéisí lánaimseartha (Iomlán)  

(WTE) foireann in LA 31/12/2016 390.89 

Deimhnithe 3.95% 

Neamhdheimhnithe 0.41% 

 
 

Tá an sprioc náisiúnta maidir le breoiteacht 
dheimhnithe agus neamhdheimhnithe socraithe 
ag 3.5%. 

Caidreamh Tionsclaíoch 

Lean Comhairle Contae Laoise le dea-chaidreamh 

tionsclaíoch a choimeád le linn 2017 gan aon 

díospóidí móra. Leanann an Chomhairle le hoibriú 

de réir na gComhaontuithe Seirbhíse Poiblí i 

gcomhairliúchán leis na Ceardchumainn ábhartha. 

Oiliúint agus Forbairt Fostaithe 

Tá Comhairle Contae Laoise tiomanta dár 

bhfostaithe uile a oiliúint agus a fhorbairt i 

gcomhthéacs cuspóirí agus spriocanna na 

Comhairle a bhaint amach agus le haghaidh 

scileanna fostaithe a fhorbairt. Tá á dícheall á 

déanamh ag Comhairle Contae Laoise chun forbairt 

leanúnach a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí trí 

fhorbairt phearsanta na bhfostaithe dá cuid. 

Tá an clár oiliúna bliantúil bunaithe go príomha ar 

riachtanais oiliúna aonair arna sainaithint trí 

Phleananna Forbartha Pearsanta na foirne mar 

chuid den phróiseas um Chóras Forbartha 

Bainistíochta Feidhmíochta. Corpraítear riachtanais 

Sláinte & Sábháilteachta leis an gClár, mar aon le 

Cláir FETAC Náisiúnta, Cláir Foghlama Oscailte Tríú 

Leibhéil agus Seimineáir/Ceardlanna éagsúla mar a 

eascraíonn siad.  

B‟ionann an caiteachas iomlán ar oiliúint agus 

€ 275,868.41 (agus caiteachas ar Sheirbhísí 

Dóiteáin san áireamh). Soláthraíodh clár oiliúna 

cuimsitheach le linn 2017. Seo a leanas sampla den 

chlár oiliúna: 

• Safepass 
• Cruinnithe Faisnéise Foirne S&S 
• Láimhsiú Clóirín 
• Sábháilteacht i dTógáil a Bhainistiú 
• Oiliúint ar Lotnaidicídí/Luibhicídí 
• Oiliúint ar Ardú Móibíleach 
• Oiliúint ar Fhorcardaitheoirí 
• Seirbhísí faoi Thalamh a Aimsiú 
• Oiliúint Mheasúnaithe-Miontochaltóir 
• Pleanáil/Dearadh um Bainistíocht Tráchta 
• Measúnú Riosca um Chripteaspóiridiam 
• Fabhtcheartú – Sloda Gníomhachtaithe 
• Plé le Foréigean & Ionsaitheacht 
• Agallóireacht Bunaithe ar Inniúlacht 

Clár Foghlama Oscailte 

Déanann Comhairle Contae Laoise a dícheall, faoi 
réir ag acmhainní ar fáil, fostaithe a éascú agus a 
thacú ar mian leo Cúrsaí Foghlama Oscailte Tríú 
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Leibhéil a leanúint atá ábhartha le forbairt ghnó na  
 

 

Comhairle agus ról agus freagrachtaí an fhostaí 

araon agus a chuireann leo siúd. Seo a leanas 

samplaí de na cláir Foghlama Oscailte a éascaíodh 

in 2017: 

- IPA – Teastas/Dioplóma i Rialtas Áitiúil 
- WIT – MSc in Eolaíocht Anailíseach & Bainistíocht 

Cáilíochta 
- IPASS – Teastas i dTeicnící Párolla 
- Ollscoil Uladh – Innealtóireacht Shibhialta 
- Ollscoil na Breataine Bige – MA i Staidéar 

Leabharlainne agus Faisnéise 

Beartais Foirne 

Ar aon dul le dea-chleachtas i mBainistíocht 

Acmhainní Daonna, d‟fhorbair Comhairle Contae 

Laoise sraith de bheartais acmhainní daonna – 

rinneadh na cinn a leanas a thabhairt isteach/a 

athbhreithniú le linn 2017: 

• an Scéim um Bliain Oibre níos Giorra  

• an Scéim um Shaoire Méala 

 

Comhionannas agus Éagsúlacht a Thacú 

Is ionann Comhairle Contae Laoise agus fostóir 

comhdheiseanna agus tá sí tiomanta do raon 

leathan beartas, cleachtas agus nósanna imeachta 

a bhfuil mar aidhm acu rannchuidiú agus 

feidhmíocht an duine aonair a aithint, cumas gach 

duine aonair a fhorbairt agus comhdheis a thabhairt 

do gach duine a thallann/tallann féin a úsáid agus a 

phoitéinseal/poitéinseal a réadú. 

Tacaíonn Comhairle Contae Laoise le fostaíocht 

daoine faoi mhíchumas agus comhlíonann sí an 

sprioc de réir mar atá leagtha síos ag an Roinn 

Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 
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Pobal, Sóisialta, Cultúr agus Oidhreacht An 

Coiste Beartais Straitéisigh 

 
Stiúrthóir Seirbhísí: Donal Brennan 

Cathaoirleach: James Kelly, M.C.C. 

Baill Earnála 
 

Padraig Fleming, M.C.C. P. J Phelan 
(PPN Pobal/Deonach) 

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

Brendan Phelan, M.C.C. Donald Scully (Colún 
Feirmeoireachta) 

 Elizabeth White 
(PPN Cuimsiú Sóisialta) 

COISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL 

LAOISE (LCDC) 

 

Bunaíodh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Laoise 

(LCDC) i Meán Fómhair 2014 le haghaidh cur 

chuige straitéiseach agus comhleanúnach a 

fhorbairt, a chomhordú agus a fheabhsú maidir le 

Forbairt Pobail Áitiúil. 

Tá an LCDC cuimsithe d‟ionadaithe ó na hearnálacha 

poiblí agus príobháideacha araon agus tá freagracht 

phríomhúil aige as forbairt áitiúil agus pobail a 

chomhordú, a phleanáil agus a mhaoirsiú sa Chontae. 

Déanann LCDC maoirseacht ar an méid a leanas: 

- Clár Gníomhaíochta Pobail um Chuimsiú 

Sóisialta (SICAP) 

- Cuspóirí pobail sa Phlean Eacnamaíoch & 

Pobail Áitiúil (LECP) 2016-2021 

- Straitéis Forbartha Áitiúla Laoise a Chur 

Chun Feidhme arna hoibriú faoi Chlár 

LEADER 2014-2020 i gcomhpháirtíocht leis 

an údarás áitiúil (Comhpháirtí Airgeadais) 

agus leis an gcuideachta forbartha áitiúla 

(Comhpháirtí Feidhmithe). 

 
 

 

Cuimsíonn LCDC Laoise ballraíocht ó chomhlachtaí 

reachtúla agus neamhreachtúla araon mar a leanas: 

• Paddy Buggy, PPN Laoise (Cuimsiú 

Sóisialta) & Cathaoirleach 

• John Mulholland, Príomhfheidhmeannach, 

Comhairle Contae (CC) Laoise 

• Cllr John King, CC Laoise 

• Cllr Jerry Lodge(RIP), CC Laoise 

• Cllr Pascal McEvoy, CC Laoise 

• Evelyn Reddin, Oifig Fiontair Áitiúil Laoise 

• Mary Delaney, FSS 

• David Hackett (RIP), Roinn Cosanta Sóisialta 

• Tony Dalton, OOB Laois/UíbhFháilí 

• Anne Goodwin, Cuideachta 

Chomhpháirtíochta Laoise 

• Joe Thompson, Earnáil na hÓige 

• Kieran Finane, an Earnáil Ghnó 

• Dave Fingleton, PPN Laoise (Colún 

Comhshaoil) 

• Michael Bergin, Earnáil Feirmeoireachta 

• Mary White, PPN Laoise (Cuimsiú Sóisialta) 

• Robbie Quinn, PPN Laoise (Pobal/Deonach) 

• P J Campbell, PPN Laoise (Pobal/Deonach) 

Príomhoifigeach LCDC - Michael Rainey 

PLEAN EACNAMAÍOCH & POBAIL ÁITIÚIL 

LAOISE 2016-2021 

Déanann an LCDC monatóireacht freisin ar sholáthar 
ghnéithe pobail an Phlean Eacnamaíoch agus Phobail 
Áitiúil 2016 – 2021. Rinneadh an Plean seo a 
chomhthiomsú i gcomhaontú le roinnt páirtithe 
leasmhara ón earnáil phoiblí, faoi cheannteidil phobail 
agus eacnamaíocha araon. Ghlac Comhairle Contae 
Laoise leis i Márta 2016 agus is ionann é agus an 
creat straitéiseach comhaontaithe le haghaidh 
acmhainní forbartha eacnamaíche agus pobail a 
leithdháileadh don chontae. 
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LÍONRA RANNPHAIRTÍOCHTA POIBLÍ LAOISE 

Is ionann an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) 

agus an creat maidir le teagmháil agus 

rannpháirtíocht an phobail i Laois. Is é an PPN an 

príomhnasc trína ndéanann an tÚdarás Áitiúil 

teagmháil leis na hearnálacha pobail, deonacha 

agus comhshaoil gan dochar do phróisis 

chomhairliúcháin eile. 

Bunaíodh PPN Laoise i Márta 2015 agus leanann 

sé lena líonra a fhás agus 410 grúpa cláraithe. Tá 

Rúnaíocht ag an PPN lena gcuimsítear 12 bhall 

agus 30 post ionadaíoch. Ionadaíonn ionadaithe 

PPN an PPN ar choistí údarás áitiúil agus 

cinnteoireachta eile i Laois. Tá Oibrí Acmhainní 

tiomanta ag PPN Laoise mar aon le hoifig ag 

Carrchlós Chearnóg Lyster, Ascaill JFL, Port 

Laoise, Contae Laoise. 

Le linn 2017, thionóil PPN Laoise 2 Sheisiún 

Iomlánacha, ceann amháin lena gcorpraíodh 

Imeacht Coiscthe Coireachta agus Seisiún „Buail le 

d‟Ionadaí PPN‟ do Ghrúpaí Pobail. I Meán Fómhair 

2017, tionóladh Seisiún Faisnéise do Dhaoine 

Aosta i gcomhar le Fóram na nDaoine Aosta. 

Bunaíodh an Grúpa Leasa Speisialta do Dhaoine 

Faoi Mhíchumas go rathúil le linn 2017. Le linn 

2017, reáchtáil PPN Laoise seisiún oiliúna 

d‟Ionadaithe PPN agus do bhaill na Rúnaíochta. 

Seoladh láithreán gréasáin PPN go luath in 2017. 

I measc na gcéad chéimeanna eile den PPN tá 

feidhmiú céimneach na Forbartha Cumais do 

ghrúpaí is baill iad. 

 

DUAISEANNA POBAIL & DEONACHA 2017 

Ceiliúradh laochra na bpobal áitiúil ar fud an 

Chontae ag Comhairle Contae Laoise I gcomhar le 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Laoise Dé Mháirt 17 

Deireadh Fómhair agus níos mó ná 250 daoine 

cruinnithe san Óstán Midlands Park, Port Laoise, 

don 8ú Duaiseanna Pobail & Deonacha. Is é aidhm 

na nduaiseanna aitheantas a thabhairt don 

rannchuidiú ollmhór don saol a dhéanann grúpaí 

pobail agus deonacha i gContae Laoise. Cuireadh 

fáilte roimh 45 ainmnithe thar 6 chatagóir agus 

ainmníodh 23 daoine aonair as a rannchuidiú 

suntasach dá bpobal áitiúil, laochra gan moladh ár 

gcontae. Tugadh aitheantas do na hainmnithe uile as 

an difríocht shuntasach a rinne siad laistigh agus 

lasmuigh dá bpobal, trína gcuid ama a thabhairt agus 

trína gcuid oibre déine chun torthaí a ghnóthú dá 

gclubanna, imeachtaí agus tiomsú airgid laistigh den 

phobal. Tugadh comhghairdeas do gach duine agus 

do gach grúpa ar an oíche agus bronnadh teastas 

orthu lena dtugadh aitheantas dá rannchuidiú don 

phobal agus don éacht deonach I Laois. 

Na buaiteoirí /na daoine sa dara háit in 2017: 

CATAGÓIR AN CHOMHSHAOIL – 6 AINMNÍ  
BUAITEOIR: Abbeyleix Tidy Town 
Dara hÁit: Durrow Development Forum 

CATAGÓIR LEANAÍ & ÓIGE – 6 AINMNÍ 
BUAITEOIR: Spink Comhaltas 
Dara hÁit: Mountrath Foróige Club 

CATAGÓIR AOIS-CHAIRDIÚIL – 6 AINMNÍ 

BUAITEOIR: Portlaoise Active Retirement 

Group 

Dara hÁit: Portlaoise Men‟s Shed 

EALAÍONA, CULTÚR & OIDHREACHT – 7 nAINMNÍ 

BUAITEOIR: Durrow Development Forum 

Dara hÁit: Yarn Bombing Mountmellick 

CATAGÓIR SLAINTIÚIL/GNÍOMHACH – 10 nAINMNÍ 

BUAITEOIR: Woodenbridge Paddlers 

Canoe Club 

Dara hÁit: Portlaoise AFC 

CATAGÓIR UM CHUIMSIÚ SÓISIALTA – 10 nAINMNÍ 

BUAITEOIR: Social Services Borris in 

Ossory 

Dara hÁit: Portarlington Meals on Wheels 

As na 23 daoine aonair a ainmníodh, tugadh onóir do 

John Scully ó Vicarstown ar an oíche mar Laoch Gan 

Mholadh 2017. Thug an Cathaoirleach an Clr. 

Padraig Fleming, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála, an tUasal Charles Flanagan, T.D., agus 

Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Laoise, 

an tUasal John Mulholland comhghairdeas do na 

hainmnithe agus buaiteoirí uile as a gcuid oibre déine 

agus a dtiomantais a chuir siad isteach ina bpobail. 
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AN CISTE UM THIONSCADAIL PHOBAIL & 

DHEONACHA 2017 

Soláthraítear cúnamh airgeadais tríd an gCiste um 

Thionscadail Phobail agus Dheonacha do 

ghrúpaí/eagraíochtaí ar fud an chontae trí iarratais 

arna moladh ag comhalta tofa Chomhairle Contae 

Laoise, Cuireadh 70 iarratas isteach faoin gCiste 

seo in 2017. 

LAOIS AGE FRIENDLY PROGRAMME 

 

Is cuid de chlár náisiúnta Clár Aois-chairdiúil Laoise 

chun soláthar seirbhísí do dhaoine aosta agus 

cáilíocht a mbeatha a fheabhsú faoi roinnt 

ceannteideal. 

 

 

Lean Comhaontas Aois-chairdiúil Laoise, coiste idir-

ghníomhaireachta a bhfuil mar thasc aige an Clár 

Aois-chairdiúil a sholáthar i Laois, le cruinniú in 2017 

agus chun cuspóirí arna leagan amach i Straitéis 

Contae Aois-chairdiúil Laoise 2016-2021 a 

fheidhmiú. Is é aidhm na gcuspóirí sin Laois a 

dhéanamh ina contae níos fearr do dhaoine aosta le 

cónaí ann faoi na ceannteidil a leanas: Spásanna 

Lasmuigh, Foirgnimh agus an Comhshaol Fisiceach, 

Iompar, Tithíocht, Meas agus Cuimsiú Sóisialta, 

Rannpháirtíocht Shóisialta, Cumarsáid agus 

Faisnéis, Rannpháirtíocht Chathartha agus 

Fostaíocht agus Tacaíocht Phobail agus Seirbhísí 

Sláinte. 

Déanann Fóram Daoine Aosta Laoise, lena 

gcuimsítear ionadaíocht ar fud an chontae de 

dhaoine aosta, monatóireacht ar sholáthar ó 

ghníomhaireachtaí den Straitéis Aois-chairdiúil agus 

cinntíonn sé go ndéanfar athruithe iomchuí léi. San 

áireamh le gníomhartha atá tosaithe go dtí seo ag 

Comhairle Contae Laoise i gcomhpháirtíocht le 

Fóram Daoine Aosta tá Páirceáil Aois-chairdiúil, 

Scéim Aitheanta Gnó Aois-chairdiúil, Teachtaireacht 

i mBuidéal agus Eolaí Seirbhísí do Dhaoine Aosta. 

 

TACAÍ & RANNPHAIRTÍOCHT ÓIGE 

Comhairle na nÓg Laoise 

 
Déanann Comhairle na nÓg Laoise a dícheall 
daoine óga a ionadú i  Laois agus an aidhm aici 
guth cloiste a thabhairt dóibh ar bhealach réadúil i 
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measc na gcinnteoirí is aosaigh inár gcontae, ag 
ligean don ghlúin le teacht cuidiú lenár gcontae a 
dhéanamh ina áit níos fearr le cónaí agus oibriú ann 
agus le cuairt a thabhairt air. Arna chomhordú ag 
Obair d‟Ógra Éireann de chuid Chontae Laoise, i 
gcomhar le Comhairle Contae Laoise, bhailigh na 
25 ball óga de Chomhairle na nÓg Laoise le chéile 
níos mó ná 30 uair in 2017 agus thosaigh siad ag 
obair gan stad chun na hábhair is tábhachtaí do 
dhaoine óga Laoise a thabhairt chun suntais i dtaca 
le hOideachas. Tar éis go leor díospóireachtaí, 
taighde agus suirbhé a dhéanamh, roghnaíodh na 
hábhair oideachasúla de Dhíbirt Struis agus 
Scileanna saoil praiticiúla. Ansin, tugadh na hábhair 
sin ar aghaidh i gceardlanna arna roghnú go 
cúramach, agus an aidhm ann iad a fheidhmiú trí 
mheán „aip‟ – “Saol i Do Phóca”. 

Is é tasc na Comhairle aiseolas a sholáthar do na 
daoine óga sa chontae ar dhóigheanna éagsúla, 
lena n-airítear trína naisc leis na 9 meánscoil, 
Ógtheagmháil, grúpaí óige agus a CCB, a bhí ar 
siúl an 19 Deireadh Fómhair 2017. Bhí níos mó ná 
100 daoine óga ó Laois ag an CCB, a thug údarú 
don Chomhairle an t-ábhar „Easpa dídine‟ a fhiosrú 
agus le leanúint lena dtionscadal reatha bunaithe ar 
„oideachas‟; beidh an t-údarú seo ina bhonn dá 
gcuid oibre in 2018. D‟ionadaigh 6 thoscaire 
Comhairle Laoise in 2017 ag „Dáil na nÓg‟ de chuid 
na Comhairle Náisiúnta, in éineacht le hionadaithe 
reatha agus nua ar Fheidhmeannas Náisiúnta 
Chomhairle na nÓg. D‟fhreastail Niamh Bakker, 
ionadaí an fheidhmeannais náisiúnta, ar 12 
chruinniú ina ról agus chomhthiomsaigh siad 
tuarascáil ar ábhar an oideachais agus réimsí 
feabhsaithe. In éineacht le triúr eile chuir Niamh an 
tuarascáil sin faoi bhráid an Oireachtais. 

Is é aidhm Chomhairle na nÓg Laoise dul i 
gcomhairle le cinnteoirí a cheapann beartais agus 
pleananna dár gcontae. Le linn 2017, rinne baill na 
Comhairle láithreoireachtaí do chomhaltaí tofa, 
rinne siad ionadaíocht thar ceann daoine óga ag 
roinnt comhairliúchán/cruinnithe poiblí, d‟éirigh siad 
ina n-ionadaithe ar roinnt coistí agus bhuail siad le 
comhaltaí an Oireachtais chun saincheisteanna um 
maoiniú do sheirbhísí óige i Laois a ardú. 

 

 

 

Comhpháirtíocht Oideachasúil 

Tá an clár um Chomhpháirtíocht Gnó Scoileanna 
“Scileanna ag Obair” dírithe ar mhic léin an 5ú bliain 
i meánscoileanna áirithe sa tír agus is é an aidhm 
críochnú scoile a spreagadh mar aon leis an 
tábhacht a bhaineann le hoideachas tríú leibhéil a 
mhachnamh mar rogha inmharthana do gach mac 
léinn, tríd an scoil a mheaitseáil le heagraíocht ghnó/ 
fostóra. I mbliain scoile 2017/2018, cuireadh 21 mic 
léinn ó Choláiste Phort Laoise in aithne d‟fhoireann 
na Comhairle ó chúlraí oibre agus oideachasúla 
éagsúla agus leanfar leis an gclár seo in 2018 
d‟fhonn nasc a dhéanamh le Comhairle Contae 
Laoise maidir le cuairteanna ar láithreáin agus 
CVanna a ullmhú agus bréag-agallaimh. Déantar an 
clár a éascú ag an gComhpháirtíocht Gnó 
Scoileanna Náisiúnta agus an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. 

 

TACAÍ ÓIGE 

Leanadh le tacaíocht do dhaoine óga i Laois in 

2017. Tá ionadaíocht ag an gComhairle ar 

Chuibhreannas Caifé Óige Rath Domhnaigh agus ar 

dhá Thionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda 

Síochána i bPort Laoise agus i gCúil an tSúdaire. 

CUIMSIÚ SÓISIALTA 

Bhí Comhairle Contae Laois ina comhpháirtí le 

páirtithe leasmhara maidir le tionscadail in 2017: 
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- Clár Cuimsithe Sóisialta Míchumais 

Chomhpháirtíocht Spóirt Loise 

- Caifé Óige Rath Domhnaigh 

- Tacaí imeasctha do phobail nua, m.sh. 

cónaitheoirí an Ionaid Soláthair Dhírigh in 

Ioma 

 
D‟ionadaigh foireann rannóg na Forbartha Pobail an 

Chomhairle ar na Boird/Coistí a leanas in 2017: 
 

- Tionscadail Athstiúrtha Óige BLOCK agus 

PORT de chuid an Gharda Síochána 

- Grúpa Comhoibritheach um Meabhairshláinte 
Laoise 

- Líonra Imeasctha Laoise 

- Líonra Comhtháthaithe Laoise 

- Tionscnamh Eadrána Coinbhleachta 
Taistealaithe Lár Tíre 

- Ionad Eolas do Shaoránaigh Phort Laoise 

- Tascghrúpa Leanaí & Daoine Óga Laoise 

- Grúpa Stiúrtha Aosach Comhairle na nÓg 
Laoise 

SCÉIM ALÁRAM DEATAIGH POBAIL 

Ceannaíodh 1500 aláram deataigh faoi choimirce 

na scéime náisiúnta seo agus dáileadh iad le 

saineolas agus cúnamh Sheirbhísí Dóiteáin & 

Tarrthála Laoise. 
 

NASCANN LAOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bhí Seachtain Feasachta Meabhairshláinte „Laois 

CONNECTS‟ ar siúl 7-14 Deireadh Fómhair agus 

imeacht an-rathúil a bhí ann arís. Leanadh le 

feasacht faoi mheabhairshláinte agus 

saincheisteanna gaolmhar a thabhairt chun suntais i 

measc sprioclucht leathan leis an tsraith imeachtaí, 

arna treorú ag CC Laoise i gcomhar le roinnt 

gníomhaireachtaí. Ba theachtaireacht na bliana seo 

ná nascadh lena chéile agus cúnamh a lorg. 

Cuireadh béim ar thacaí trí roinnt imeachtaí agus 

siúlóidí, gníomhaíocht fhisiceach, cainteanna poiblí 

agus cainteanna faisnéise ar fud an chontae. 

Óstáladh an tseachtain i gcomhar le roinnt 

gníomhaireachtaí a oibríonn le chéile – 

Comhpháirtíocht Spóirt Laoise, Comhpháirtíocht 

Laoise, Seirbhísí MH FSS, Oifig Acmhainní 

Coiscthe Féinmharaithe, Meabhairshláinte Éireann  

agus eagraíochtaí eile a rinne imeachtaí a óstáil le 

linn na seachtaine agus Pobalscoil Mhóinteach 

Mílic, Golden Egg Holistic ina measc agus tá sé 

beartaithe an t-imeacht a óstáil arís in 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Táscairí Feidhmíochta 2016 

 
Céatadán na scoileanna áitiúla a raibh 

baint acu le scéim Chomhairle  

na nÓg  100% 

 
Líon na nEagraíochtaí ar 

Chlár an Chontae amhail 31/12/2016 304 
 
% na nEagraíochtaí ar an gClár a 
roghnaigh le bheith ina gcuid den  
Choláiste Cuimsithe Shóisialta le PPN  13.16 

 
TURASÓIREACHT 

 
In 2017 lean Comhairle Contae Laoise chun an 

contae a chur chun cinn tri thacú le féilte, imeachtaí 

agus le Bord Thurasóireacht Laoise. 

 
An Scéim um Dheontais Turasóireachta 2017 

 
Dáileadh suim iomlán de €27,800 d‟fhéilte agus 

paráidí trí Scéim um Dheontais Turasóireachta CC 

Laoise in 2017 lenar áiríodh: Féile Coigealach Uile-

Éireann Dharú, Rith Carranna Clasaiceacha Gordon 

Bennett, Féile Siúlóidí Laoise, Fánadóireacht in Éirinn,  
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Rothaíocht Oidhreachta High Nelly, Féile „Beat the 

Barge‟ Bhaile an Bhiocáire agus Féile Francais 

Chúil an tSúdaire. Thacaigh an Chomhairle le raon 

d‟fheilte níos lú agus Féile Ros Fhionnghlaise ar 

Shliabh, Fleá Laoise agus Paráidí Lá „le Pádraig 

Laoise. 

 
Gairdín Laoise “Bachlóga & Bláthanna” 2017 

 
Bhí an dara féile gairdíní bliantúil ar siúl Dé 

Domhnaigh 11 Meitheamh i dTailte Pobail Spinc le 

saineolaithe gairdín Mairead Lavery, Dermot O‟Neill, 

Fionnuala Fallon agus an Dr. John McCullen a thug 

cainteanna. Bhí raon leathan de phlandaí, bia agus 

ceardaíocht ar taispeántas. 

 
Dúshlán Gailf Idirnáisiúnta Laoise 

 
Bhí Dúshlán Gailf Idirnáisiúnta Laoise ar siúl  

ó 26-28 Meán Fómhair. Bhí an t-imeacht 3 lá ar siúl 

ag Coill an Aird, Cúil an tSúdaire agus an cluiche 

ceannais ar siúl ag Cúrsa Gailf Choill an Aird. 

 
Féile an tSean-dúin 23-25 meitheamh 

 
Bhí Féile an tSean-dúin ar siúl 23-25 Meitheamh 

i mbaile Phort Laoise. Tionóladh sraith imeachtaí 

stairiúla thar na 3 lá, agus cainteanna, athachtuithe, 

srl ar siúl. Reáchtáladh margaí sráide ar feadh 

dheireadh na seachtaine chomh maith le ceol  

ó 6:00 i.n. go11:30 i.n. le linn an imeachta. 

 
Féile na gCoigealach 30 Iúil – 7 Lúnasa 

 
Bhí an 8ú Féile Coigealach Bliantúil ar siúl ón 

Domhnach 30 Iúil go dtí an Luan 7 Lúnasa i nDarú. 

Bhí na sluaite móra i láthair ag an imeacht arís 

I mbliana agus go leor ar siúl do theaghlaigh agus 

ealaíona & ceardaíocht, ceardlanna, ceol agus 

bailiúchán na gcoigealach. 

 
Rith Carranna Clasaiceacha Gordon Bennett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tionóladh searmanas oscailte Dé hAoine 2 Meitheamh 

 

ag Áras an Chontae arna leanúint le sraith 
imeachtaí ar feadh na seachtaine. 

 
Cumann Laoise 

Thug grúpa Chumann Laoise cuairt ar Laois an 

23 Meitheamh. Is Laoisigh uile iad an grúpa atá 

lonnaithe i mBaile Átha Cliath atá ina gcónaí lasmuigh 

den chontae agus a thagann ar ais gach bliain. Bhí 

a gcuairt i mbliana bunaithe timpeall ar Phort Laoise 

agus thug siad cuairt ar áiteanna éagsúla agus Páirc 

an Bhaile san áireamh agus tógadh ar chamchuairt 

iad timpeall ar fhoirgnimh na Comhairle. Bhuail siad 

leis an gCathaoirleach an Clr Tom Mulhall chun a ról 

agus ról an údaráis áitiúil i Laois a phlé. 

 
Ceiliúradh Chomóradh 150 bliain William Dargan 

 
Nocht Iarnród Éireann, i gcomhar le Comhairle 

Contae Laoise, Cumann Oidhreachta Laoise agus 

Bailte Slachtmhara Laoise cuimhneachán nua do 

William Dargan i Stáisiún Traenach Phort Laoise 

chun Comóradh 150 bliain bhás an innealtóra 

cháiliúil a cheiliúradh. Nochtadh an phlaic Dé 

hAoine 25 Lúnasa. Suiteáladh boird taispeántais 

freisin sna seomraí feithimh ar an dá ardán chun 

scéal shaol agus obair William Dargan a insint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straitéis Forbartha Turasóireachta Contae Nua 
2017-2022: 

 
Chríochnaigh W2 Consultants Straitéis Turasóireachta 

nua do Laois lena n-áirítear plean cur chun cinn 

a fhorbairt don chontae. D‟fhonn feidhmiú na straitéise 

a chur chun tosaigh, fostóidh Bord Thurasóireacht 

Laoise Beochantóir chun cuidiú leis an mBord agus 

próifíl turasóireachta Laoise a mhéadú in 2018. 
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RANNÓG NA nEALAÍON 

Ceolscoil Laoise 

Rinneadh an rolla a choimeád ag 320 dalta agus 15 

theagascóir pháirtaimseartha. Bhí an 4ú Féile Cheoil 

Bliantúil ar siúl Dé Domhnaigh 12 Márta, i gcomhar le 

MGL, agus bhí beagnach 120 rannpháirtithe ann. 

I Márta, chuaigh an Cheolfhoireann Óige 

Chomhcheangailte chuig Leitir Ceanainn, Dún na 

nGall, chun páirt a ghlacadh in “Iarnóin na 

gCeolfhoirne” le Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil 

Dhún na nGall. Rinne níos mó ná 100 dalta scrúduithe 

ceoil i mBealtaine le Ceol-Acadamh Ríoga na 

hÉireann agus Bord Gaolmhar na gCeolscoileanna 

Ríoga. Ghlac an Cheolfhoireann LSM 

Chomhcheangailte (50 ceoltóirí) páirt i gceolchoirm 

MGL „Ceol ag an Malthouse‟ a bhí ar siúl an 

21 Bealtaine sa tSráidbhaile. Rinneadh bogadh chuig 

áitreabh nua i Meán Fómhair 2017, eadhon Ionad 

Breisoideachais agus Oiliúna Phort Laoise (seanscoil 

CBS), Cnoc an Túir nuair a osclaíodh Coláiste Dhún 

Másc nua inár n-iar-áitreabh, agus ní raibh cóiríocht 

níos mó san fhoirgneamh dár riachtanais 

mhéadaitheacha. Beidh an comhaontú ceadúnais le 

BOO Laoise/Uíbh Fháilí infheidhme le Cnoc an Túir as 

seo amach. Bhí sraith ceolchoirmeacha ar siúl in 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Phort Laoise agus 

d‟éirigh go mór leo. 
 

Glúin Cheoil Laoise 

In 2017, bhí níos mó ná 3,000 daoine óga ag Glúin 

Cheoil Laoise (MGL) i láthair ag ceachtanna ceoil 

seachtainiúla. Bhí 30 clár seachtainiúil ar siúl i níos 

mó ná 23 bhunscoil sa chontae mar aon le níos mó 

ná 300 mic léinn ag freastal ar cheachtanna agus 

ensembles seachtainiúla in Ionad Breisoideachais 

agus Oiliúna Phort Laoise, tar éis na scoile agus ag 

deirí seachtaine araon. Tá 6 dhual de chlár ann. Bhí 

20 ceoltóirí ag obair ar na cláir sheachtainiúla sin ar 

bhonn páirtaimseartha agus lánaimseartha araon, 

agus tá Feighlí lánaimseartha, Comhordaitheoir 

lánaimseartha agus Comhordaitheoir Cúnta ann. Sa 

bhreis air sin, d‟óstáil MGL lá náisiúnta um cheol 

i riachtanais speisialta. D‟fhreastail grúpa cláirseoirí 

Féile Cláirseach Idirnáisiúnta Dhún Éideann; I measc 

na bhféilte móra bhí 500 ceoltóirí i raon seánraí; 

2 chlár samhraidh, scoil samhraidh Rac-cheoil agus 

Popcheoil, agus Scoil Samhraidh Traidisiúnta lenar 

áiríodh gig an-rathúil le banna traidisiúnta Beoga. 

D‟óstáil MGL an 2ú Tionól do chláirseacha agus 

píopaí, cruinniú náisiúnta cláirseoirí agus píobairí. 

Amharclann Óige Laoise 

Tá dhá ghrúpa ag Amharclann Óige Laoise i bPort 

Laoise. Ritear Amharclann Óige i gCúil an tSúdaire 

le Grúpaí Iarscoile Chúil an tSúdaire agus I 

Maigheann Ratha le MDA. Áirítear leis an gclár 

ceardlanna seachtainiúla le haghaidh suas le 80 

leanaí/daoine óga arna stiúradh ag teagascóirí dráma 

cáilithe. I measc na n-aistí bhí sliocht as “Around the 

World in 80 days” agus “Wrap up Warm”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ionad Ealaíon Dhún Másc 

Leanann Comhairle Contae Laoise chun tacú le 

hIonad Ealaíon Dhún Másc mar cheann de na 

príomhionad Ealaíon i Laois. Leanann Oifig Ealaíon 

Laoise le hobair chomhoibritheach le hIonad Dhún 

Másc ar roinnt clár. 

 
An Teach Ealaíne, an tSráidbhaile 

D‟óstáil Dánlann an Tí Ealaíne sé thaispeántas aonair, 

chomh maith le cónaitheachtaí ealaíontóirí, 

ceardlanna ealaíne, turais agus cainteanna. I measc 

na mbuaicphointí bhí “Time & Space”, taispeántas 

bhuaiteoirí Laoise Chomórtas Ealaíne Leanaí Texaco 

2017, arna choimeád ag an mbuaiteoir foriomlán, an 

Laoiseach Lucy Deegan. I measc buaicphointí eile bhí 

“Doirse na Sráidbhaile”, taispeántas leis an ngrúpa 

scoir ghníomhaigh sa tSráidbhaile, taispeántas agus 

máistir-rang d‟aosaigh le healaíontóir cáiliúil John 

Keating i Meitheamh, agus an leanúint ar 

“Townscape” le healaíontóir Mary Burke agus an 

scéim „céatadán le haghaidh ealaíne‟ á húsáid. Áitíodh 

na hárasáin agus na stiúideonna le linn na bliana agus 

i measc na gcónaitheachtaí bhí an dealbhóir Simon 

Carman a bhí ag obair i gCloch Mhic Eoin ar dhealbh 

leachtmhar eachaí don Ghraí Náisiúnta in 2017. 
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An Scéim ‘Ealaíontóirí i Scoileanna’ 

 
Reáchtáladh an scéim „Ealaíontóirí i Scoileanna‟ 

i naoi scoil in 2017. Leis an scéim ligtear do mhic 

léinn eispéireas domhan a fháil le healaíontóir 

gairmiúil agus tugtar deis dóibh meáin ealaíne 

éagsúla a bhrath. 

 
Féile Bealtaine – Do Dhaoine Breacaosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuir an Oifig Ealaíon clár iomlán d‟imeachtaí ar siúl 

do dhaoine breacaosta i suíomhanna pobail agus 

cúraim i mí na Bealtaine. 

 
Tionscadail Chomhoibritheacha Lár Tíre 

 
Foilsíodh dhá iris um Ealaíona agus Cultúr Lár Tíre 

in 2017 agus dáileadh ar fud na tíre iad agus ar fud 

an réigiúin Lár Tíre. 

 
Taispeántas: 30 Bliain, Ealaíontóirí, Áiteanna 
 

Tar éis turas náisiúnta 18 mí chuig ionaid sa Chlár, 
Maigh Eo, Port Láirge, Corcaigh, Tiobraid Árann, 
Luimneach, Cabhán, Lú, Baile Átha Cliath agus Dún 
na nGall tionóladh an taispeántas deiridh in Ionad 
Ealaíon Dhún Másc arna choimeád ag Muireann Ní 
Chonaill. Cuimsíodh saothair ealaíne sa taispeántas 
seo faoi úinéireacht Údarás Áitiúil ar fud na hÉireann 
agus déantar 30 bliain a cheiliúradh leis ó cheapadh 
an chéad Oifigeach Ealaíon. Óstáladh díospóireacht 
phainéil chun deireadh an taispeántais a cheiliúradh 
dar teideal „Who for What‟. 

 
Clár Ealaíon an tSamhraidh 

 
Reáchtaladh sraith imeachtaí ealaíon & ceardaíochta, 

dráma, potaireachta agus ceardaíochta páipéir thar 

3 lá i mí Iúil ar fud an chontae lenar gcuimsíodh 

tionscadail a bhí cuimsitheach go sóisialta 

i Móinteach Mílic agus Rath Domhnaigh. 
 

Oíche Chultúir Náisiúnta 

D‟éirigh go sármhaith le hOíche an Chultúir 2017 
 

i Laois le 21 imeacht ar leith ar siúl sa chontae Dé 

hAoine 22 Meán Fómhair. I measc na mbuaicphointí 

bhí Anam – Siamsa Tíre, taibhiú Amharclann Tíre na 

hÉireann ag Ionad Ealaíon Dhún Másc, taibhiú 

drumaí samba ag an bplás, Áras an Chontae, 

taispeántas ealaíne ó Chomórtas Ealaíne Náisiúnta 

Texaco i dTeach Ealaíne Laoise agus imeachtaí 

stiúideo oscailte i Maigheann Ratha agus Baile Fionn. 

Ceapadh an chéad Ambasadóir le haghaidh Oíche 

Chultúir Laoise, Lucy Deegan, ealaíontóir óg as Log 

an Churraigh. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Féile Litríochta „Leaves‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soláthraíodh clár saibhir éagsúil le Féile 
Scríbhneoireachta agus Ceoil „Leaves‟. Tionóladh 
deireadh seachtaine de léimh, díospóireachtaí, ceoil, 
taibhiú focail labhartha, ceardlanna agus ceiliúradh de 
Lá Cláirseach Náisiúnta i suíomh álainn Chúirt Ioma 
mar aon le céad taibhiú “Thresholds”, saothar ceoil 
arna scríobh go speisialta do rannpháirtithe Laoise 
agus arna thaibhiú acu ar théama an phailnithe. Bhí 
imeachtaí Ionad Ealaíon Dhún Másc agus 
Leabharlanna Laoise i gclár na féile freisin 

 
I measc na ngníomhaíochtaí eile bhí: 

 

• Duaiseanna Deontais Acht Ealaíon 

• Sparánacht Ionad Tyrone Guthrie 

• Taispeántais 

• Tacaíocht d‟Fhéilte agus d‟imeachtaí 

ealaíon pobail 

• Clár Éire Ildánach Laoise 
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Clár Éire Ildánach Laoise 

 
Comhordaíonn Muireann Ni Chonaill, an tOifigeach 

Ealaíon, Plean Éire Ildánach. Thosaigh sé in 2017 

agus rithfidh sé le haghaidh na 5 bliana le teacht. 

Fuarthas maoiniú €69,516 chun clár a reáchtáil, rud 

a fheabhsaíonn cláreagrú cultúrtha sa Chontae. 

 
Tionóladh cruinniú i mí Aibreáin chun faisnéis faoi 

chlár Éire Ildánach Laoise a scaipeadh a raibh an-

spéis phoiblí ann. Sheol an tAire Charles Flanagan, 

TD, an plean i mí Iúil. 

 
• Coimisiún Ghlúin Cheoil Laoise le 

haghaidh Ceolfhoireann Cláirseach 

Rinne MGL Micheál Rooney a choimisiúnú 

chun foireann ceoil do cheolfhoireann 

cláirseach a chruthú, i gcomhar le daoine 

óga ó chlár Traidisiúnta MGL. Bhí céad 

taibhiú an tsaothair nua seo ar siúl mar chuid 

de Thionól Náisiúnta: Cláirseacha & Píopaí 

i Samhain 2017 i Laois agus tugadh níos mó 

ná 50 cláirseoirí le chéile chun taibhiú mar 

ensemble. 

 
• Tionscadal an Fhocail Labhartha 

Chuir Comhairle Contae Laoise, i 

gcomhpháirtíocht le Comhairle Ealaíon na 

hÉireann agus Éire Ildánach, tús le 

Cónaitheacht an Fhocail Labhartha. Is é an t-

ealaíontóir rathúil Stephen James Smith agus 

mairfidh an clár go dtí Bealtaine 2018. Is é 

spriocghrúpa an tionscadail seo daoine óga, 

d‟aois 12 go 20 bliain. Is taibhiú Focal 

Labhartha ar a bhfuil an-mheas a n-úsáideann 

daoine óga é le haghaidh féinléirithe. 

 
• Imeachtaí Brainsí Leabharlainne 

Tá ballraíocht agus cuairteanna ar 

Leabharlanna Chontae Laoise ag méadú fós. 

Bhí imeachtaí agus gníomhaíochtaí do leanaí 

ina bhfócas fós maidir le tacaíocht Chlár Éire 

Ildánach le linn 2017. Soláthraíodh rochtain 

ar imeachtaí saor in aisce, ranganna, 

cainteanna agus ceardlanna códaithe. 

D‟fhonn stair chruthaitheach Laoise a 

cheiliúradh agus ár n-oidhreacht chultúrtha  

a chothú agus a fhorbairt, ligeadh do 

chláreagrú breise trí dháileadh maoinithe 

agus fócas ar Ealaíona, Ceardaíocht, 

Oidhreacht agus Eolaíochtaí. 

 
• Scéim Deontas Pobail 

Maoiníodh Scéim Deontas Pobail trína 

ndeonaíodh tacaíocht airgeadais do ghrúpaí 

pobail agus áitiúla, cleachtóirí ealaíonta agus 

cruthaitheacha, eagraithe imeachtaí agus dóibh 

siúd a raibh baint acu le gníomhaíochtaí agus 

tionscadail chruthaitheacha, d‟fhonn 

rannpháirtíocht sa chultúr a spreagadh ar fud 

Laoise. 
 

• Walking back to my heart‟- Tionscadal 

Scannánaíochta Laoise  

Is ionann “Walking Portlaoise” agus scannán 

faisnéise neamhspleách arna léiriú i bPort 

Laoise ag Ann Marie Kelly. Roghnaíodh grúpa 

leanaí bunscoile ó chúlraí cultúrtha éagsúla 

chun páirt a ghlacadh i gceardlanna agus le 

heolas agus scéalta foghlamtha acu, rinne siad 

Rian Oidhreachta cairdiúil do theaghlaigh a 

óstáil do Sheachtain Oidhreachta Laoise. 
 

• Cruinniú na Cásca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chun Cruinniú na Cásca a cheiliúradh ar 

Luan na Cásca 2017, bhí sárthaispeántas 

spreagúil agus taitneamhach daoine óga 

i bhfoirmeacha ealaíon éagsúla ar siúl in 

Ionad Dhún Másc. Ba lá náisiúnta cultúir agus 

cruthaitheachta é. San áireamh leis an 

imeacht bhí taibhithe le leanaí ó rang na 

Naíonán Sinsearach i Scoil an Teaghlaigh 

Naofa. Thar roinnt seachtainí rinne siad 

réamhchleacht le healaíontóir damhsa Erica 

Borges, agus múinteoir Jennie Buggy. Rinne 

déagóirí Ensemble Damhsa Óige Laoise iad 

a thionlacain ar an ardán. San áireamh leis an 

dara leath bhí taibhiú ag aoi-ealaíontóir John 

Spillane agus Cór Scoileanna Náisiúnta MGL, 

arna ionadú ag SN Bharr na Sróine, SN 

Ratha agus an grúpa tíre óige tréitheach 

Lonrach. Thaibhigh John, MGL, an Cór agus 

Lonrach „The Dance of the Cherry Tree‟ and 

„One Hundred Snow White Horses‟. Sa finale 

cuireadh beochan ar scáileán arna spreagadh 

ag an amhrán sin, réadtiomnaithe ag an 

ealaíontóir Caroliine Conway a d‟oibrigh le NS 

an Paideac. 
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AN RANNÓG SPÓIRT & ÁINEASA 

 
Lean an Rannóg Spóirt & Áineasa le sraith rathúil 

imeachtaí agus gníomhaíochtaí a sholáthar le linn 

2017. I measc na mbuaicphointí bhí na nithe seo: 

 
Saoráidí Áineasa agus Súgartha 

 
Leanann Ionaid Áineasa Phort Laoise agus Chúil an 

tSúdaire araon le seirbhísí áineasa poiblí sármhaithe a 

sholáthar i Laois. Ina theannta sin, bhain Ionad 

Áineasa Chúil an tSúdaire Bratach Bhán Éire 

Ghníomhach – Duais an Bhoinn Óir 2017/18. Lean 

CC Laoise le 20 saoráid súgartha a bhainistiú óna 

dteastaíonn clár suntasach cothabhála agus deisithe 

d‟fhonn ardcháilíocht seirbhíse a choimeád. 

 
Rinneadh Áit Súgartha Ionad Áineasa Phort Laoise a 

athchóiriú i Samhradh 2017 le suiteáil aonad 

dreapadóireachta agus luascán nua. Athosclaíodh 

an áit súgartha don phobal i mí Iúil 2017. Maoiníodh 

an t-athchóiriú i bpáirt le deontas ón Roinn Leanaí & 

Gnóthaí Óige. 

 
In 2017, deonaíodh deontas do CC Laoise de 

€ 14,000 chun trealamh céadfach a shuiteáil in Áit 

Súgartha Chuil an tSúdaire. Déanfar an obair sin in 

2018. 

 

 
 

Seachtain na Rothar 2017 
 
D‟aimsigh an Chomhairle maoiniú €5,500 ón Roinn 

Iompair, Turasóireachta & Spóirt chun clár 

Sheachtain na Rothar 2017 a sholáthar. Úsáideadh 

an maoiniú sin chun sraith imeachtaí a chomhordú 

le cúnamh ó ghrúpaí pobail ar fud an chontae. Is 

clár náisiúnta é seachtain na rothar lena spreagtar 

daoine a rothair a úsáid le haghaidh taistil agus 

áineasa ó 10-18 Meitheamh.  

Chomhordaigh Rannóg Spóirt & Áineasa na Comhairle 

23 imeacht le linn na seachtaine agus bhí níos mó ná 

800 rannpháirtithe i láthair ar fud an chontae. 

D‟eagraigh grúpaí cónaitheoirí agus Cumann 

Cónaitheoirí Bhóithrín na hAithe & Cumann 

Cónaitheoirí an Ghleanna, Cúil an tSúdaire imeachtaí 

rothaíochta dá gcónaitheoirí agus cairde. D‟eagraigh 

bunscoileanna Chontae Laoise rothaíocht chuig an 

scoil agus uaithi. Spreag grúpaí pobail amhail 

Céaslóirí an Droichid Adhmaid, Club Rothaíochta 

Osraí, Mol Pobail Ghníomhaigh SVT daoine áitiúla 

chun rothaíocht a thriail mar ghníomhaíocht. Lean 

foireann CC Laoise a bheith rannpháirteach 

i Seachtain na Rothar agus d‟eagraigh siad rothaíocht 

am lóin don fhoireann agus do chomhaltaí. 

 

 

Clár Gníomhaíochta Leanaí & Daoine Óga  

Bróisiúr Samhraidh 2017 

D‟fhoilsigh an oifig Spóirt & Áineasa a treoir bhliantúil 

do ghníomhaíochtaí samhraidh do theaghlaigh agus 

dáileadh 10,000 cóip do scoileanna agus leabharlann 

i gContae Laoise. 

 
Leadóg Páirceanna 2017 

D‟eagraigh CC Laoise agus sholáthair sí clár 

samhraidh an-éagsúil in 2017 ar fud an chontae. 

Soláthraíodh Leadóg Páirceanna i Mainistir Laoise, 

Móinteach Milic, Port Laoise agus Cúil an tSúdaire 

agus ghlac 175 leanaí páirt sa chlár. 

 
Lá Súgartha Náisiúnta 2017 

Sholáthair Comhairle Contae Laoise clár imeachtaí 
saor in aisce i bPáirc an Phobail, Port Laoise, 
i dTeach Oidhreachta Mhainistir Laoise agus 
Limistéir Fóntas Mhaigheann Ratha chun Lá 
Súgartha Náisiúnta a cheiliúradh i mí Iúil 2017. 
I measc na ngníomhaíochtaí bhí tógáil caisleán 
gainimh “Cruthaigh Caisleán”, déanamh taos 
súgartha, déanamh seodra agus Ealaín agus 
súgradh slabála. Bhí an-mheas ar na himeachtaí sin 
ag leanaí agus tuismitheoirí araon. Soláthraíodh 
maoiniú ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige. 
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Seachtain Áineasa Náisiúnta 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Is comhthionscnamh é Seachtain Áineasa Náisiúnta 

idir an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige agus Údaráis 

Áitiúla. Tá sé dírithe ar dhaoine óga d‟aois 12-18 

mbliana agus ba é cuspóir foriomlán an imeachta in 

2017 tábhacht na háineasa do dhaoine óga a 

aibhsiú agus iad a spreagadh gníomhaíocht 

lasmuigh a thriail. Sholáthair an Roinn Leanaí & 

Gnóthaí Óige maoiniú chun clár seachtaine a 

sholáthar, lenar áiríodh fánaíocht eachtraíochta sna 

Sléibhte Bladhma, Curachóireachta ar an gCanáil 

Mhór, Ceardaíocht Campa agus lá gníomhaíochta 

eachtraíochta i bPáirc an Phobail, Port Laoise. 

Soláthraíodh na himeachtaí uile i gContae Laoise 

agus bhain gach rannpháirtí an-taitneamh astu.  

 
Cluichí ar an bhFaiche 

Lean Comhairle Contae Laoise lena comhpháirtíochtaí 

rathúla leis an FAI, Rugbaí Laighean agus CLG Laoise 

chun maoiniú páirteach a sholáthar chun Oifigigh 

Forbartha a fhostú d‟fhonn clár spórt sa phobal a 

sholáthar.  

Tríd an gclár Cluichí ar an bhfaiche sholáthair 

Oifigigh Forbartha seisiúin cóitseála do leanaí in 

eastáit ar fud an chontae. Tá an clár seo oscailte do 

bhuachaillí agus cailíní araon d‟aois 6-13 bhliain do 

12 seachtaine, gach seachtain. Is iad na láithreacha 

a bhí ann don chlár 2017 Eastát na Sráidbhaile 

Baile Uí Laigheanáin, Bóithrín na hAithe, Maigheann 

Ratha, Páirc Uí Chiarabháin, Móinteach Milic, Baile 

Uí Dhiana, Mainistir Laoise agus Páirc Uí Choigligh, 

Rath Domhnaigh. Ghlac 292 leanaí páirt ann san 

iomlán agus tionóladh Lá Mór Deiridh ag Ionad 

Áineasa Phort Laoise i Meitheamh 2017 agus an 

Cathaoirleach Padraig Fleming i láthair. 
 

Clár Forbartha Fichille 
 

D‟oibrigh an Rannóg Spóirt & Áineasa agus an 

tSeirbhís Leabharlann le chéile in 2017 chun leanaí 

a spreagadh ficheall a imirt agus chun tacú le 

forbairt clubanna fichille i leabharlanna brainse. I mí 

 

na Nollag 2017, tionóladh céad Chomórtas Fichille 

Sóisearach na Comhairle Contae i gColáiste Phort 

Laoise agus 96 leanaí ag glacadh páirte. Bhronn an 

Cathaoirleach Padraig Fleming na duaiseanna don 

scoil, club agus imreoirí aonair.  

 
Tionscadail Speisialta 2017 

 
TIONSCADAIL BHEART 2 CLÁR 

 
Is ionann CLÁR agus clár infheistíochta caipitil 

spriocdhírithe do thuathlimistéir atá buailte le leibhéil 

dhídhaonraithe shuntasacha. Maoinítear an clár ag 

an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 

Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta agus 

soláthraíonn Údaráis Áitiúla an chuid is mó de 

i gcomhairle le pobail áitiúla. Fuair 3 bhunscoil 

i limistéir CLÁR maoiniú ón Roinn chun saoráidí  

a n-áite súgartha a uasghrádú, agus NS Chamros, 

NS Bhaile Adaim agus Gaelscoil Thromaire ina  

n-iarratasóirí rathúla. 

 
TIONSCADAIL UM BONNEAGAR ÁINEASA 

TUAITHE 

 
Tá an Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh ina 

cuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le 

Forbairt Tuaithe agus soláthraítear maoiniú léi le 

haghaidh bonneagar áineasa lasmuigh nua 

a fhorbairt nó chun cothabháil, feabhsú nó cur chun 

cinn riachtanach a dhéanamh ar bhonneagar 

áineasa lasmuigh atá ann cheana in Éirinn. 

Maoinítear an clár tríd an Roinn Forbartha Tuaithe & 

Pobail. Beart 1 - Maoiniú – Maoiníodh 8 dtionscadal 

chun cothabháil ríthábhachtach a dhéanamh ar 

bhealaí siúil & rothaíochta.  

Beart 2 – Maoiníodh dhá thionscadal go rathúil: 

Carrchlós breise/Rian a sholáthar i nGleann Bearú - 

€95,930 agus chun Bealach Gorm na Trióige 

a sholáthar i bPort Laoise: €99,500.  

Beart 3 – Dáileadh maoiniú €1m do Thionscadal 

Rothar Shliabh Bladhma. 

 
Moil Pobail Ghníomhaigh 

Lean an Rannóg Spóirt & Áineasa le hoibriú le 

Comhpháirtíocht Spóirt Laoise agus le pobail áitiúla 

chun tacaíocht a sholáthar do Mhol na 

Sráidbhaile/Bhaile an Bhiocáire/Thigh Mochua agus 

do mhol Rath Domhnaigh/Eiréil nua. Is é aidhm na 

mol pobail ghníomhaigh pobail áitiúla a spreagadh 

agus a thacú le bheith níos réamhghníomhaí maidir 

le cláir gníomhaíochta fisicí a phleanáil agus 

a sholáthar ar leibhéal áitiúil. 
 

 

Tionscadail Éire Shláintiúil 2017 

 

Soláthraíodh maoiniú Éire Shláintiúil in 2017 ionas
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go soláthródh an Rannóg Spóirt & Áineasa na nithe 

a leanas: 

- Ardaitheoir linne a shuiteáil – Linn Snámha 

Ionad Áineas Chúil an tSúdaire €17,500.00 

- Soláthar um Ghníomhaíocht Fhisiceach agus 

Áineasa a Fheabhsú, Páirc an Phobail, Cúil an 

tSúdaire €10,000.00 

- Cláir Ghníomhaíochta Páirce a sholáthar – Port 

Laoise & Cúil an tSúdaire €3,000.00 

 
Tacaíocht do Chlubanna/Ghrúpaí Pobail 

 
Le linn 2017, lean an Oifig Spóirt & Áineasa le 

hoibriú le clubanna, scoileanna agus grúpaí pobail 

ionas gurbh fhéidir leo iarratas a dhéanamh ar 

mhaoiniú agus é a tharraingt aníos le haghaidh 

a gcuid saoráidí a fhorbairt. 

 
Tacaíocht do Bhóithrín na hAithe – Iontráil ar 
Mhórtas Ceantair 

 
Sholáthair an Rannóg Spóirt & Áineasa tacaíocht 

agus cláir le linn 2017 do Chumann Cónaitheoirí 

Bhóithrín na hAithe agus iad ag ullmhú do Mhórtas 

Ceantair. D‟éirigh le Cónaitheoirí Bhóithrín na hAithe 

agus bhuaigh siad Catagóir an Eastáit Is Fearr ag na 

Duaiseanna Náisiúnta um Mórtas Ceantair. 

LEABHARLANNA 

Leanann an tSeirbhís Leabharlann le ról tábhachtach 

a imirt do phobail uile i gContae Laoise. Cuireann sí 

seirbhís líne tosaigh éifeachtach ar fáil do bhaill uile 

agus rochtain ar leabhair, meáin, seirbhísí ar líne agus 

idirlíon/wifi á soláthar aici. Bhí méadú ar bhallraíocht in 

2017 agus 12,000 patrún nua don leabharlann, agus 

leanann líon na gcuairteanna chun méadú agus 

245,000 cuairt taifeadta sa bhliain. Mar thoradh ar 

infheistíocht leanúnach i stoc d‟aosaigh agus don óige 

eisíodh níos mó ná 230,000 earraí agus leabhair, 

leabhair fuaime, tréimhseacháin, DVDanna agus 

ábhar staire áitiúla san áireamh. 

 
Oibríonn na leabharlanna le go leor grúpaí laistigh dá 

bpobail agus cuireann siad imeachtaí éagsúla agus 

cláir taispeántais ar fáil. I mbliana, óstáladh níos mó 

ná 1,200 imeacht ar fud an chontae agus níos mó ná 

17,000 daoine i láthair. I measc na mbuaicphointí bhí 

cuairteanna údar, grúpaí cniotála, ciorcail chomhrá 

agus clubanna leabhar. D‟éirigh go mór le tabhairt 

isteach clubanna Lego agus clubanna fichille inár 

líonra brainsí. Tá an-mheas fós ar na dánlanna 

ealaíne i Móinteach Mílic agus Mainistir Laoise mar 

ionaid chun taispeántais ealaíne, chultúrtha agus 

oideachasúla a óstáil agus sárthaispeántais saothar le 

níos mó ná 30 ealaíontóirí/grúpaí sna hionaid sin.  

Tá níos mó ná leabhair ar fail sna leabharlanna poiblí 

agus tá seirbhísí leathana acu i ngach brainse: áirítear 

leo leabhair fuaime, DVDanna, ceol, acmhainní ar líne, 

nuachtáin laethúla agus irisí, imeachtaí saor in aisce 

agus clubanna, priontáil, fótachóipeáil, saoráidí scanta, 

WIFI saor in aisce do bhaill agus seirbhísí idirlín ar 

chostas an-réasúnta. Cuireann leabharlanna nua-

aimseartha timpeallacht chultúrtha agus oideachasúil 

shaibhir ar fail lena soláthraítear spás agus rochtain 

dóibh siúd ar mian leo a saoil laethúla a shaibhriú. 
 

Forbairt Seirbhíse 

Ar aon dul leis an straitéis náisiúnta do leabharlanna 

“Deiseanna do Chách”, cuireadh roinnt tionscnamh 

chun tosaigh in 2017, go háirithe an Córas 

Bainistíochta Leabharlann comhroinnte, Sierra. 

Suiteáladh an LMS i leabharlann ar fud na tíre agus 

cuirtear ar chumas bhaill Sheirbhís Leabharlann 

Chontae Laoise leis earraí a fhail ar iasacht nó a a 

thabhairt ar ais ó aon leabharlann ar fud an chontae.  

Faoin straitéis, tá ballraíocht saor in aisce ar fáil do 

shaoránaigh uile i Laois agus is féidir leo r-leabhair 

agus ríomh-acmhainní a fháil saor in aisce trí 

www.laois.ie

http://www.laois.ie/
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Ceanncheathrú na Leabharlann agus Stair Áitiúil 

Bogadh Ceanncheathrú na Leabharlann ó Áras an 

Chontae chuig spás oifigí sa Sean-mhuileann, Port 

Laoise i mí Feabhra 2017. Sa spás athchóirithe seo tá 

ábhar na staire áitiúla agus soláthraítear limistéar 

compordach do thaighdeoirí a staidéar a dhéanamh. 

Tá beagnach 4,000 imleabhar sa rannóg seo lena 

gcuimsítear leabhair, irisleabhair, nuachtáin, 

grianghraif, léarscáileanna, sleamhnáin, micrifíseanna 

agus micreascannáin. Tá tarraingt aige seo do raon 

leathan cuairteoirí ó mhic léinn go daoine ag déanamh 

taighde ar a gceantar áitiúil, Meiriceánaigh agus 

Astrálaigh ag cuardach dá bhfréamhacha Laoise, 

staraithe áitiúla agus daoine eile ag baint leas as 

ábhar bunfhoinse maidir le foilseacháin agus saothair 

amach anseo. Leanann an fhoireann le láithreán 

gréasáin na staire áitiúla a fheabhsú agus inneachar 

breise a chur leis www.askaboutireland.ie lena n-

áirítear insintí faoi Laois, na nósanna áitiúla agus 

béaloideas an chontae. Is féidir tuilleadh eolais a fháil 

ar leathanach na leabharlann 

http://www.laois.ie/departments/libraries/ser- 

vices/local-research/local-studies/ 

Leabharlann Nua Phortlaoise- Láithreán Shaw 
 

In 2016 dáileadh €1.65 m do Chomhairle Contae 

Laoise mar dheontas caipitil le haghaidh costas 

leabharlainne contae nua do Phort Laoise faoi Chlár 

Maoinithe Chaipitil na Roinne Tithíochta, Pleanála 

agus Rialtais Áitiúil do Leabharlanna Poiblí. Suite 

mar atá sé ag croílár Phort Laoise, is é Foirgneamh 

Shaw ar an bPríomhshráid Íochtair an láithreán a 

fuarthas don fhorbairt mholta seo. I mí Iúil 2017, 

dheonaigh CC Laoise cead pleanála Cuid VIII don 

tionscadal agus ina dhiaidh sin rinne sí iniúchadh 

seandálaíochta ar an gcarrchlós cúil mar gheall ar 

neasacht bhalla bunaidh an Dúin Maryborough a 

théann siar go dtí 1600. Ceapadh McCarthy O‟Hora 

Associates ina nAiltirí don tionscadal a bhogfar ar 

aghaidh anois chuig céim na pleanála 

mionsonraithe agus dearaidh. Nuair a chríochnófar 

an tionscadal, feabhsófar inrochtaineacht leis an 

leabharlann ar sheirbhísí uile don phobal uile. 
 

Imeachtaí & Gníomhaiochtaí 
 

In 2017, thionóil Leabharlanna Contae Laoise líon 

mór imeachtaí agus gníomhaíochtaí sna 

Leabharlanna Brainse ar fud an chontae agus bhain 

leanaí agus aosaigh sult as imeachtaí agus 

gníomhaíochtaí iolracha a eagraíodh. Bhí clár 

eisceachtúil ann i mbliana le cuairteanna údar, 

seoltaí & taispeántais ealaíne, aithrisí ceoil, 

clubanna leabhar, clubanna Lego, clubanna fichille, 

ranganna ríomhaire agus scéalaíocht. I measc 

bhuaicphointí na bliana bhí Bealtaine, Seachtain na 

Gaeilge, Seachtain na hOidhreachta, Dúshlán 

 

Léimh an tSamhraidh agus Féile Leabhar 
na Leanaí 

Dúshlán Léimh an tSamhraidh 

Ghlac an tSeirbhís Leabharlann sa tionscnamh 

náisiúnta um Léamh an tSamhraidh arna thacú ag 

Aonad Forbartha Leabharlann LGMA. Mhaoinigh 

CC Laoise clár “Réaltaí an tSamhraidh” ar chostas 

€4,500 chun forbairt litearthachta a chur chun cinn 

agus suim i leabhair a spreagadh i ndaoine nach 

léann. Téann an t-imeachta seo ó neart go neart 

gach bliain agus in 2017 fuair 1,200 leanaí boinn as 

an dúshlán a chríochnú. 
 

Éire Ildánach 

Neartaigh Éire Ildánach clár na Leabharlainne 

Contae trí thacú le gníomhaíochtaí leanaí agus 

imeachtaí STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, 

Innealtóireacht & Matamaitic) a chur chun cinn 

i leabharlanna. San áireamh leo bhí ceardlanna do 

Sheachtain na hEolaíochta agus imeachtaí míosúla 

chun uimhearthacht agus scileanna foghlama a chur 

chun cinn amhail ranganna ríomhaire, clubanna 

fichille agus Lego. Eagraíodh imeachtaí saor in 

aisce i Leabharlanna uile Laoise agus ranganna 

ealaíne agus ceardaíochta, cuairteanna údar agus 

aistí san áireamh leo. 
 

Leabharlann Mhaigheann Ratha 

Bhí clár samhraidh an-rathúil eile ag Leabharlann 

Mhaigheann Ratha le raon leathan imeachtaí. Rinne 

leanaí a gcuid doirse sí a phéinteáil agus a mhaisiú, 

rinne siad bráisléid choirníní, ghlac siad páirt i 

seisiúin ealaíne agus ceardaíochta agus bhain siad 

sult as seó draíochta. Bhí na seisiúin lán go doras 

agus tugadh aiseolas dearfach uathu. D‟éirigh go 

mór le seachtain na hoidhreachta le slua mór ag 

caint Juanita Browne “An Introduction to Irish 

Wildlife” agus ag léacht leis an Dr. Arnold Horner 

“Mountrath Town Through Maps”.  

Imeacht spreagthach don leabharlann a bhí i bhFéile 

Leabhar na Leanaí agus áiríodh leis cuairteanna údar 

amhail Alan Early, ER Murray agus Emer Conlon. 

Phléigh siad a gcuid leabhar agus d‟fhreagair siad 

ceisteanna ó na 116 leanaí ó scoileanna áitiúla a bhí i 

láthair. Ag Oíche Shamhna agus Nollaig ba iad na 

gníomhaíochtaí leanaí: Maisiú „Spookie Cookie‟, 

Tóraíocht Taisce, Scéalaíocht agus Ceardaíocht 

Réinfhia. Bhain leanaí de gach aois sult astu agus tá 

an t-éileamh ar cheardaíocht shéasúrach ag méadú i 

gcónaí. Le linn na bliana tháinig ranganna ó SN Scoil 

Bhríde, SN Fionntán Naofa, SC Bhaile an Chaisleáin 

chuig an leabharlann mar aon le mic léinn LCA ó 

Phobalscoil Mhaigheann Ratha. Lean grúpaí aosach 

le teacht le chéile ag an leabharlann; bhuail
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na grúpaí a leanas le chéile sa leabharlann: an 

Grúpa Cniotála gach maidir Aoine ó 10.30rn - 

1.00in; an grúpa Scríbhneoirí Aosach uair sa mhí 

(1ú Chéadaoin) ag 11rn; an Club Leabhar Aosach 

an 1ú Déardaoin sa mhí ag 6.15in; an Grúpa Staire 

Áitiúla (2ú Déardaoin sa mhí) ag 6.15in; an Ciorcal 

Comhrá (3ú Déardaoin sa mhí) ag 6.15in agus an 

grúpa Dathaithe Aosach (aireachas) 2ú & 4ú 

Céadaoin sa mhí) ag 11rn) 

Leabharlann Mhainistir Laoise 

 
Leanann Leabharlann Mhainistir Laoise le ranganna 

fichille seachtainiúla a thionól do leanaí mar aon le 

ranganna ealaíne míosúla. Is príomhionad le 

haghaidh taispeántais ealaíne an Dánlann Ealaíne 

agus a haghaidh ar an mbóthar. Téann an club 

Cniotála Aosach agus Club Fichille na Leanaí ó neart 

go neart. Tá an-mheas anois ar an gClub Lego a 

bunaíodh in 2016 agus i mbliana bhí Comórtas 

Tógála Lego ann. Ghlac níos mó ná 70 iomaitheoirí 

páirt ann le 67 iontráil éagsúil agus bhí an-slua ann ar 

an lá. Bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard, rud a 

chruthaigh deacracht do na breithiúna Jessica agus 

Faolán Farrell a bhí sa chomórtas ar sheó „Lego 

Masters‟ ar Channel 4. 

 
Arís i mbliana, bhí an samhradh sa leabharlann an-

ghníomhach nuair a shínigh líon iontach leanaí suas 

do „Dhúshlán Léimh an tSamhraidh‟. Agus forbairt á 

déanamh ar rath na mblianta roimhe, d‟óstáil an 

leabharlann „Mario Makers Club‟ le linn mhíonna an 

tsamhraidh rud ar a bhfuil an-mheas fós ag leanaí an 

Chontae. Ba éacht mór é don leabharlann cuairt 

Shane Hegarty, údar na sraithe leabhar „Darkmouth‟, 

chuig Féile leabhar na leanaí, a ndéanfar scannán as 

an gcéad leabhar sa tsraith go luath in 2019. Mar 

gheall ar an ngníomhaíocht uile sin, mar aon le 

cuairteanna ranga rialta ó scoileanna áitiúla agus mic 

léinn an 2ú leibhéal ag baint leas as saoráidí staidéir, 

tá Leabharlann Mhainistir Laoise fós ina cuid dhílis 

den phobal. 

 
Leabharlann Phort Laoise 

Leanann Leabharlann Phort Laoise le bheith ina mol 

tábhachtach i bpobal atá ag méadú agus sceideal lán 

de chlubanna agus imeachtaí á sholáthar aici mar aon 

le hiasachtaí leabhar agus meán, spás staidéir agus 

saoráidí TF gnóthacha. Tá an-mheas ar an gClub 

Scannán Clasaiceach agus in 2017 tugadh Club 

Fichille Leanaí isteach a tharraing an-spéis. Tréimhse 

chorraitheach don leabharlann a bhí i nDúshlán Léimh 

an tSamhraidh agus Féile Leabhar na Leanaí agus 

cuairteanna ó údair amhail Judi Curtin, Shane Hegarty 

agus Alan Nolan a phléigh a gcuid leabhar agus a stíl 

scríbhneoireachta le leanaí ar chuairt. Bhí an oiread  

seisiún ealaíne agus ceardaíochta, clubanna leabhar 

agus imeachtaí dathaithe aireachais ar siúl d‟aosaigh 

agus leanaí araon. Ba é an buaicphointe in 2017 

ceiliúradh comóradh 20 bliain d‟fhoilsiú “Harry Potter 

and the Philosopher‟s Stone”. Athraíodh an 

leabharlann go „Hogwarts‟ do thráthnóna i Meitheamh 

agus roghnaigh leanaí fleasca in Olivanders, 

ghrúdaigh siad posóidí le Tonks agus tógadh 

a ngriangraf in Azkaban. Chuir an tOll. mCGonagall na 

leanau uile ina dtithe sula ndeachaigh siad chuig oifig 

Dumbledore áit ar léigh an fhoireann giotaí is ansa 

den leabhar. Bronnadh duaiseanna as an gculaith is 

fearr agus as cuimhní a cuireadh sa „pensieve‟. 

Tráthnóna fíor-dhraíochtach a bhí ann do lucht leanta 

Harry Potter, beag beann ar aois. 

 
Leabharlann Mhóinteach Mílic 

Ba bhliain chorraitheach eile é don leabharlann 

agus líon mór imeachtaí ar siúl do leanaí agus 

aosaigh araon. Méadaíonn an meas ar imeachtaí 

leanúnacha go háirithe na clubanna leabhar, Grúpaí 

Dathaithe Aosach, „Crafty Angels Crocheters‟, 

seoltaí na Dánlainne Ealaíne, am Scéalaíochta agus 

Ceardaíocht Ghasta do leanaí.  

Bhí imeacht an-rathúil ceiliúradh Harry Potter agus 

tháinig daoine ó gach cúinne den chontae chun páirt 

a ghlacadh i gceardlanna déanta fleasc agus 

tráthanna ceisteanna ar théamaí. Thug an Dr. Jane 

Suzanna Carroll, Ollamh Cúnta i Litríocht Leanaí ag 

Ollscoil na Tríonóide, Baile Átha Cliath, léacht poiblí 

do lucht éisteachta an-díograiseach faoi „The Word & 

The Wand: The Magic of Harry Potter‟. Bhí níos mó 

ná 70 i láthair agus pléadh ceisteanna agus teoiricí 

éagsúla le linn na hoíche. Ba mhí an-ghnóthach 

Lúnasa agus eagraíodh go leor imeachtaí i gcomhar 

le Éire Ildánach agus Seachtain na hOidhreachta. 

Thaispeáin Dolores Dempsey an scile a bhaineann le 

Bróidnéireacht Mhóinteach Mílic agus thuga Tom 

Joyce taispeántas péinteála do dhíograiseoirí 

ealaíne. Bhain leanaí sult as na gceardlann Staire 

Beo chomh maith le cuairt ó ainmhithe an-spéisiúla a 

bhíonn ina gcónaí de ghnáth sa Zú Reiptílí, Cill 

Chainnigh.  

Arís i mbliana, bhí Dúshlán Léimh an tSamhraidh 

an-rathúil mar aon le Féile Leabhar na Leanaí. 

Críochnaíodh 2017 le cuairt ó Dhaidí na Nollag, 

Ceardaíocht na Nollag agus scéalaíocht. 
 

Leabharlann Chuil an tSúdaire 

Ba bhliain ghnóthach é do Leabharlann Chúil an 

tSúdaire agus í ag croílár an phobail. Leanadh le 

himeachtaí rialta amhail an Club Cniotála, Dathú 

Aosach agus Club na Leabhar Clasaiceach agus iad 

ag dul ó neart go neart. Rinne an Leabharlann a 1ú 

bhreithlá a cheiliúradh i mí Feabhra ón athoscailt; 
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sholáthair an puipéadóir Julie-Rose McCormick an 

tsiamsaíocht agus níos mó ná 100 leanaí i láthair. 

Chun comóradh 200 bliain bhás Jane Austen a 

cheiliúradh, reáchtáil an Leabharlann seimineár thar 

thréimhse 3 seachtaine i Meitheamh agus daoine 

á gcur ar an eolas maidir lena cuid saothar, an faisean 

agus béasaíocht a ré. Bhí a lán ar siúl i míonna an 

tsamhraidh agus raon leathan d‟imeachtaí ar siúl do 

leanaí agus aosaigh araon. Bhí slua mór ag ranganna 

ríomhaire, ranganna ealaíne agus cainteanna 

oidhreachta agus d‟éirigh go sármhaith le Dúshlán 

Léimh an tSamhraidh agus bronnadh boinn ar 110 

leanaí as é a chríochnú. D‟fhreastail na sluaite móra ar 

an leabharlann le linn Sheachtain na hOidhreachta le 

haghaidh giota cumha na 80í agus an deis chun dul 

“Ar Ais chun na Todhchaí” agus an gluaisteán 

DeLorean cáiliúil ar taispeáint. Arís, ba ghné 

thábhachtach d‟fhéilire litríochta na leabharlainne ná 

cuairteanna údar agus cuairteanna ó Emer Conlon 

agus Shane Hegarty i mí Dheireadh Fómhair le 

haghaidh Féile Leabhar na Leanaí agus labhair Alan 

Nolan le leanaí faoina leabhar “Sam Hannigan‟s Woof 

Week” mar chuid d‟Fhéile Litríochta Leaves i 

Samhain. Bhí deireadh na bliana an-ghnóthach freisin 

le ceardaíocht na Nollag, déanamh fleasc agus 

seisiúin scéalaíochta mhí na Nollag. 

 
AE Díreach i Leabharlann Mhóinteach Milic 
 

Lean leabharlann Mhóinteach Mílic mar cheann de 8 

nIonad Faisnéise AE Díreach (EDIC) sa tír. Is ionad 

ilfhreastail é an t-ionad faisnéise atá suite i limistéir 

phoiblí na leabharlainne do dhaoine ar lorg faisnéise 

maidir le beartais, faisnéis no cearta saoránach san 

AE. Óstálann sé imeachtaí AE agus gníomhaíochtaí 

gaolmhara agus in 2017 bhí beagnach 30 imeachtaí 

agus cainteanna ar théama an AE lena gcuireadh an 

t-ionad agus an Eoraip chun cinn. 
 

WIFI 
 

Tá WIFI ar fáil sna leabharlanna i bPort Laoise, 

Móinteach Mílic, Maigheann Ratha, Mainistir Laoise, 

Cúil an tSúdaire agus Rath Domhnaigh. 
 

CISTE LEABHAR 

€75,000 a bhí sa Chiste in 2017. 
 

Táscairí Feidhmíochta 2017 

Cuairteanna ar leabharlanna 

Líon na gcuairteanna in aghaidh an 

chinn den daonra 3.09 

Líon na n-earraí ar iasacht 

sa bhliain 248,035 

Costas in aghaidh an chinn 22.54 
 

 
OIDHREACHT 

 
Oibríonn Oifig Oidhreachta CC Laoise chun 

feasacht agus tuiscint ar oidhreacht thógtha, 

nádúrtha agus chultúrtha Chontae Laoise a chur 

chun cinn. Déantar é sin le cúnamh ón gComhairle 

Oidhreachta, tri thionscadail a sholáthar atá 

sonraithe i bPlean Oidhreachta Laoise. 

 
Plean Oidhreachta Laoise 2014 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacaíonn CC Laoise agus an Chomhairle 

Oidhreachta le Plean Oidhreachta Laoise. Tá 50 

beart ann a fheidhmeofar thar na blianta le teacht faoi 

5 réimse príomhchuspóra:  

• Tuiscint ar oidhreacht Laoise a mhéadú 

• Oidhreacht Laoise a thaifeadadh 

• Caomhnú gníomhach oidhreacht Laoise  

a chosaint agus a chur chun cinn 

• Rannpháirtíocht an phobail I bpleananna 

agus tionscadail oidhreachta a chur  

chun cinn 

• Taitneamh as an oidhreacht agus 

rochtain uirthi a chur chun cinn 

 
Tionscadail ó Phlean Oidhreachta 2014-2019 a 

soláthraíodh in 2017 

 
Baineann an fhaisnéis a leanas le tionscadail 

ó Phlean Oidhreachta Laoise a cuireadh chun 

feidhme le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta. 

 
1. Tuiscint ar Oidhreachta Laoise a mhéadú 

In 2017, d‟oibrigh an tOifigeach Oidhreachta leis an 

oiread daoine agus grúpaí pobail chun tionscadail 

oidhreachta a phleanáil agus comhairle a thabhairt i 

dtaca le cabhair deontais agus tacaíocht do 

thionscadail a fháil. D‟fhonn scaipeadh leathan 

faisnéise oidhreachta a chinntiú, rinneadh 

tuarascálacha agus foilseacháin uile a táirgeadh 
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a thaisceadh i rannán staidéir áitiúil Leabharlann 

Chontae Laoise agus iad ar fail le híoslódáil ar 

láithreán gréasáin CC Laoise. 

 
Imeachtaí Feasachta Oidhreachta 

 
Sa bhreis ar an gclár comórtha, airíodh na 

himeachtaí a leanas le himeachtaí a eagraíodh in 

2017 chun feasacht a ardú: 

 
• Eagraíodh clár seachtaine de níos mó ná 70 

imeacht teaghlaigh, siúlóidí treoraithe, 

cainteanna, fothaispeántais agus laethanta 

grinn do Sheachtain na hOidhreachta; 

 
• Chuidigh an Oifig Oidhreachta le Tionscadal 

Oidhreachta Scoileanna de chuid Chumann 

Oidhreachta Laoise a fhorbairt, comórtas do 

bhunscoileanna agus meánscoileanna arna 

eagrú i gcomhar le hIonad Oidhreachta 

Laoise; 

 

• Bhí Seachtain na hEolaíochta i Samhain an-

rathúil agus raon imeachtaí & cainteanna 

poiblí ar siúl. Eagraíodh ceardlanna scoile i 

bPort Laoise, Maigheann Ratha agus Tigh 

Mochua, agus d‟fhreastail scoileanna ó Dharú 

ar lá ceardlann eolaíochta ag Leabharlann 

Dharú. Tacaíodh na himeachtaí ag „Discover 

Science & Engineering‟ agus an Chomhairle 

Oidhreachta, mar chuid d‟Fhéile Eolaíochta 

Lár Tíre.  

 
• Bhí Scoil James Fintan Lalor ar siúl san Óstán 

Midlands Park, Port laoise i Samhain 2017 

agus d‟éirigh go mór léi. Reáchtail Cumann 

Oidhreachta Laoise an t-imeacht i mbliana le 

tacaíocht ó CC Laoise. Bhí an-mheas ag an 

bpobal, an preas agus na cainteoirí bainteacha 

ar ghnéithe uile an imeachta . 

 
2. Oidhreacht Laoise a Thaifeadadh 

 
Is céim riachtanach i gcaomhnú agus tabhairt chun 

suntais na hoidhreachta seo in 2017 agus tugadh 

tionscadal amháin chun críche mar a leanas: 

 

Tionscadal Caomhnaithe 
 

Cuireadh tionscadal arna mhaoiniú ag an gComhairle 

Oidhreachta chun feidhme chun níos mó ná 900 

Déanmhas Cosanta i Laois a dhoiciméadú go mion, 

agus cartlann oibre á cruthú ar féidir í a úsáid chun 

na déanmhais sin a chosaint agus a chaomhnú sa 

todhchaí.

 

Leanadh le dul chun cinn ar Phlean Caomhnaithe 

Dhún an Chosantóra, tionscadal comhpháirtíochta le 

Cumann Oidhreachta Laoise agus an Chomhairle 

Oidhreachta. Rinneadh suirbhé tomhaiste iomlán ar 

an dún agus na codanna fágtha de Bhalla an Dúin ó 

dheireadh na meánaoise á sonrú. Tá sé beartaithe go 

ndéanfar an plean a chríochnú agus a fheidhmiú sna 

blianta le teacht, faoi réir ag infhaighteacht maoinithe. 

 
3. Caomhnú gníomhach oidhreacht Laoise a 

chosaint agus a chur chun cinn 

 
Sean-reilig Peadair Naofa 

 
Tosaíodh clár mór d‟oibreacha caomhnaithe ag 

Sean-reilig Peadair Naofa i bPort Laoise in 2017 le 

caomhnú na saoirseachta cloiche, athchóiriú an 

gheata iontrála iarainn shaoirsithe agus fásra ar an 

láithreán a bhainistiú. Tá sé beartaithe go leanfar 

leis an obair seo sna blianta le teacht le hoscailt an 

láithreáin faoi dheireadh mar “páirc phóca”. 

 
Teach Scoile Bhaile an Ruáin 

 
Rinneadh Céim I de thionscadal chun Teach Scoile 

Bhaile an Ruáin a chaomhnú i gcomhar le Cumann 

Forbartha Bhaile an Ruáin. Rinneadh an seanteach 

scoile aon seomra a dheisiú agus a chaomhnú, agus 

foinsíodh maoiniú ón Scéim Athnuachana Bailte agus 

Sráidbhailte do Chéim II, lena ndéanfar 

forfhoirgneamh beag a thógáil ina mbeidh seirbhísí 

nua-aimseartha agus iontráil nua inrochtana ar an 

bhfoirgneamh, agus é a dhéanamh inrochtana do 

chodanna uile an phobail. 

 
Dún Maryborough 

Rinne Cumann Oidhreachta Laoise Céim II de 

phlean bainistíochta caomhnaithe a choimisiúnú don 

láithreán seo in 2016, le maoiniú ó CC Laoise agus 

ón gComhairle. 

 
Eaglais Chill Abáin 

 
Rinneadh saoirseacht chloiche a chaomhnú ag 

Eaglais Chill Abáin i Laois Theas le cúnamh ón 

gComhairle Oidhreachta arna eagrú ag an bpobal 

áitiúil. Leanfar leis seo in 2018. 

 
4. Rannpháirtíocht an Phobail i bpleananna 

agus tionscadail oidhreachta a chur chun cinn 

 

Tionscadal um Dhaoine a Nascadh lena nOidhreacht. 
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Is é a bhí i gceist leis an tionscadal seo daoine a 
nascadh lena n-oidhreacht áitiúil féin, thar 3 dhual: 

 
• Bailte Slachtmhara agus Pailneoirí. Tionóladh 

seisiúin oiliúna agus líonraithe do grúpaí na 

mBailte Slachtmhara chun feasacht a ardú 

faoi Phlean na bPailneoirí agus tacaíodh le 

duais an phailneora speisialta i gComórtas 

Náisiúnta na mBailte Slachtmhara. 

• Laois a Léarscáiliú – Leanadh le taighde ar 

leabhar nua mapaí stairiúla Laoise, 

a fhoilseofar in 2018. 

• Comóradh 

- WWI: Tionóladh Imeacht Comórtha 

d‟fhonn leacht a nochtadh i gcuimhne 

Sáirsint Jack Moyney a bhuaigh Cros 

Victoria do chrógacht sa Chéad 

Chogadh Domhanda. Bhí an t-

imeacht ar siúl i Rath Domhnaigh 

i Meán Fómhair. 

- William Dargan: Osclaíodh plaic, 

painéil eolais agus gairdín comórtha ag 

Stáisiún Traenach Phort Laoise chun 

William Dargan a rugadh i Laois a 

chomóradh, innealtóir iarnróid a rinne a 

lán d‟iarnróid na hÉireann a dhearadh. 

 
5. Taitneamh as an oidhreacht agus 

rochtain uirthi a chur chun cinn 

 
Éire Ildánach & Pailneoirí 

 
Cuireadh tionscadal chun feidhme mar chuid de Chlár 

Éire Ildánach chun feasacht ar phailneoirí a ardú 

i Laois. Coimisiúnaíodh agus scríobhadh píosa ceoil 

nua i gcomhar le pobail sa chontae. Bhí céad seinm an 

phíosa le Ian Wilson i rith Fhéile Leaves ag Cúirt Ioma 

i Samhain, agus taibhiú leis an sacsafónaí Cathal 

Roche ag tionlacan scór taifeadta guthanna mhuintir 

Laoise agus fuaimeanna nádúrtha an chontae. Mar 

chuid den imeacht nochtadh Duais Filíochta Pailneora, 

le hiontrálacha de cháilíocht shármhaith ó aosaigh 

agus daoine óga ar fud Lár na Tíre. 

 
Fóram Tírdhreacha 

 
Óstáladh an Fóram Náisiúnta Tírdhreacha i Mainistir 

Laoise in 2017, agus raon saineolaithe agus 

ionadaithe an phobail ag teacht le chéile ó ar fud an 

chontae, chun luach agus tábhacht ár dtírdhreach 

a phlé. Bhí turais allamuigh chuig portach Mhainistir 

Laoise, baile Mhainistir Laoise agus gairdíní 

Heywood chun cineálacha tírdhreach fiáin, uirbeach 

agus pleanáilte a fhiosrú. 

CAOMHNÚ (CUID) 

 
Cabhair Deontais do Dhéanmhais Chosanta 

 
In 2017, reáchtáladh dhá scéim deontais d‟úinéirí 

réadmhaoine stairiúla le maoiniú ón Roinn Cultúir, 

Oidhreachta agus Gnóthaí Gaeltachta. 

 
Soláthraítear maoiniú leis an scéim um Infheistíocht 
in Oidhreacht Thógtha le haghaidh déanmhais 
chosanta a chothabháil. Rinne Comhairle Contae 
Laoise an scéim a riar in 2017. Leithdháileadh 
maoiniú do 13 réadmhaoin stairiúla, ar shuim iomlán 
€96,890. Is feidhm amháin den scéim ná maoiniú 
príobháideach a ghiaráil le caitheamh ar fhoirgnimh 
stairiúla agus scileanna traidisiúnta. In 2017, b‟ionann 
an maoiniú príobháideach giaráilte agus €229,000. 

 
Baineann an ciste um Dhéanmhais i mBaol le 

foirgnimh atá i mbaol láithreach de mheathlú 

tromchúiseach. Tugadh deontais d‟uaslíon dhá 

dhéanmhas in aghaidh an chontae. Tugadh maoiniú 

do dhá dhéanmhas chosanta i Laois maidir le hobair 

chaomhnaithe phráinneach ar chostas iomlán 

€46,000. Tá na scéimeanna á mbainistiú ag an Oifig 

Oidhreachta. 
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Coiste Beartais Straitéisigh um Iompar, 

Comhshaol agus Seirbhísí Éigeandála 

 

Stiúrthóir Seirbhísí:  Donal Brennan 

Kieran Kehoe 
 

 
Cathaoirleach:  Seamus McDonald, M.C.C. 

Baill Earnála 

Ben Brennan, M.C.C. Michael Kielty, I.C.T.U. 

 (Ceardchumann) 

John King, M.C.C. John Fitzpatrick, 

(Feirmeacha) 

Noel Tuohy, M.C.C. Chris Callaghan 

(Forbairt/ Tógáil) 

Jerry Lodge, M.C.C.(R.I.P.) Kitty Creighton 

 (Comhshaol/ 

Caomhnú) 

 Ger Mulhall (Gnó/ 

Tráchtáil) 

 
BÓITHRE 

 
Innealtóir Sinsearach: Philip McVeigh, Bóithre 

 
In 2017, fuair an Rannóg Bóithre deontais bóithre 

agus maoiniú buiséid dar luach €15.5m. Cuimsíodh 

leis sin maoiniú ó roinnt foinsí agus an Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt (DTTaS), Bonneagar 

Iompair Éireann (TIL, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 

roimhe seo) agus acmhainní Chomhairle Contae 

Laoise féin san áireamh i maoiniú ioncaim agus caipitil 

d‟fhonn tionscadail chothabhála agus chaipitil a chur 

chun tosaigh sa chontae. Bhí dá thráinse de mhaoiniú 

€812,000 san áireamh leis sin ón Roinn Iompair, 

Turasóireachta & Spóirt le haghaidh Scéimeanna 

Feabhsúcháin Áitiúil. 

 
Rinne foireann Réimse Bóithre arna tacú ag 

Dearadh Bóithre neartú pábhálacha agus cóiriú 

dromchlaí ar bhóithre réigiúnacha agus áitiúla faoi 

chlár na mbóithre. Neartaíodh 21.5 km dár líonra 

agus rinne cóiriú dromchla ar 21.2 km de bhóithre. 

B‟ionann sin agus 2 % den líonra bóithre iomlán sa 

chontae. 

 
Ceantar Bardasach na Gráige-Chúil an tSúdaire 

(Limistéar OIrthearach) 

Sa limistéar oirthearach, rinneadh fad iomlán 8.2 km 

de dhromchlú bóithre a chur i gcrích trí Oibreacha 

Feabhsuithe Athchóirithe (Neartú). 

Rinneadh fad iomlán 8.5 km iomlán de dhromchlú 

bóithre a chur i gcrích freisin trí Oibreacha 

Cothabhála Athchóirithe (Cóiriú Dromchlaí). 

 
Rinneadh oibreacha deisithe/athshlánaithe 

droichead ar roinnt droichead, go suntasach- 

 
Droichead Chúil Tí Hanraí, Baile Mhic Mhaoilir- 

Deisiú Saoirseachta/Bruach Abhann a Athchóiriú  

 
Droichead an Choillín, Crochta Ard – Mórthógáil 

Claífort Abhann agus Draenála 

 
Cuireadh oibreacha feabhsaithe sábháilteachta 

i gcrích ag Crosaire Theach Bhearú. Áiríodh leo 

ailíniú ciumhaiseanna, balla teorann a thógáil agus 

oibreacha cóiríochta. 

 
Faoin Scéim um Athnuachan Bailte & Sráidbhailte, 

cuireadh oibreacha sibhialta i gcrích chun cáblaí 

lasnairde a chur faoi thalamh ar an bPríomhshráid 

agus ar Chearnóg an Mhargaidh i gCúil an tSúdaire. 

Bhí oibreacha athchóirithe casán agus sráide san 

áireamh. 

 
Cuireadh oibreacha draenála suntasacha i gcrích ar 

an mBearú in 2017, agus baineadh fásra agus siolta 

ó thimpeall ar 3 km den Abhainn Bearú idir 

Droichead Dunrally go dtí a cumar le hAbhainn na 

Sráidbhaile. 

 
Faoi chlár na gcosán, cuireadh oibreacha ar chosáin 

i gcrích sa tSráidbhaile: ar an bPríomhshráid, áit 

a gcuireadh timpeall ar 260m d‟oibreacha tógála 

cosán i gcrích agus ag Bóithrín an tSealgaire áit 

a gcuireadh timpeall ar 110m d‟oibreacha tógála 

cosán i gcrích. 

 
Faoi na Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúil, cuireadh 

2 scéim i gcrích sa Bhuaile agus ag Woodbrook. 

 
Ag an Ionad Pobail i gCúl an tSúdaire, tosaíodh 

oibreacha tógála ar charrchlós breise d‟fhonn an 

téileamh méadaithe ar spásanna páirceála a éascú. 

 
Ceantar Bardasach Phort Laoise (Limistéar Láir) 

 
Sa Limistéar Láir, cuireadh fad iomlán 4.6km de 

dhromchlú bóithre i gcrích trí Oibreacha 

Feabhsaithe Athchóirithe (Neartú). 

 
Cuireadh fad iomlán 5.2km de dhromchlú bóithre 

i gcrích trí Oibreacha Cothabhála Athchóirithe 

(Cóiriú Dromchlaí). 
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Athnuachan Baile – Port Laoise 

 
In éineacht leis an Ráiteas Físe do Straitéis Ríocht 

Phoiblí Phort Laoise, thosaigh Comhairle Contae 

Laoise chun na struchtúir agus meicníochtaí a bhunú 

ar a bhfuil breac-chuntas sa „Creat le haghaidh Lár 

an Bhaile a Athnuachan‟ arna fhoilsiú ag an bhFóram 

Comhairliúcháin Miondíola. Aithnítear sa chreat gur 

réamhriachtanas é don rath comhpháirtíocht dhílis 

idir príomhpháirtithe leasmhara. Go minic, bíonn 

roinnt grúpaí éagsúla i mbaile amhail grúpaí pobail, 

grúpaí gnó agus ionadaithe poiblí. Tá sé 

ríthábhachtach na grúpaí uile sin a thabhairt le chéile 

trí Ghrúpa Stiúrtha nó Foireann Bhaile ata 

ionadaíoch do pháirtithe leasmhara uile d‟fhonn fís 

a fhorbairt don bhaile agus plean a leagan amach 

lena bhfuil tacaíocht ó gach earnáil sa phobal. 

 

Bunaíodh Comhpháirtíocht Bainistíochta Lár an 

Bhaile (Foireann Bhaile) do Phort Laoise i Q4 de 

2017. Tá sé beartaithe go gcinnteoidh an grúpa seo 

rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara agus go 

ndéanfaidh sé “Seiceáil Sláinte” 12 phointe ar Phort 

Laoise d‟fhonn Plean Lár an Bhaile a fhorbairt agus 

a chur chun feidhme. 

 
An Fheoir – Fásra, adhmad marbh agus 

smionagar a bhaint 

 
Tar éis dó cainéil na Feoire i Laois Theas 

a imscrúdú, ba é an tátal a rinne Oifig Cheantar 

Bardasach Phort Laoise go bhfuil adhmad 

marbh/smionagar sa sruthchúrsa agus crainn 

tharchrochta ar bhruacha na habhann ina gcúis le 

tuile suas an abhainn. Rinne an Oifig iarratas, 

i gcomhar le Grúpa Draenála Laoise Theas, ar 

mhaoiniú ó Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), agus 

fuair siad an maoiniú, chun oibreacha a dhéanamh 

ar an bhFeoir i Laois Theas. 

 
Thosaigh Comhairle Contae Laoise na hoibreacha 

feabhsúcháin sin i Q4 2017. Is é a bhí i gceist leis 

na hoibreacha adhmad marbh/smionagar a bhaint 

ó chainéil na habhann agus crainn ar bhruach na 

habhann a ghearradh a bhí ina mbac le sreabhadh 

an uisce. I Samhain 2017, bhronn Fóram Náisiúnta 

Tuilte na hÉireann Duais Phobail ar Wes Wilkinson, 

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach le Ceantar 

Bardasach Phort Laoise, as a chuid oibre 

i rannpháirtíocht le comhlachtaí stáit agus grúpaí 

pobail éagsúla maidir leis an tionscadal.  

Clár na gCosán 

 
Cuireadh níos mó ná €110,000 d‟oibreacha cosán í 

gcrích í bPort Laoise, Mainistir Laoise agus Baile an 

Ruáin in 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plandú i mBaile Phort Laoise 

 
Coimeádann Ceantar Bardasach Phort Laoise 

coimeádáin agus leapacha ag níos mó ná 100 láthair 

timpeall ar Phort Laoise. Déantar na láithreacha sin a 

phlandú le plandaí ceapaí geimhridh i Samhain agus 

le plandaí ceapaí samhraidh i mBealtaine gach bliain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oibríonn Oifig MD Phort Laoise i ndlúthchomhar le 

Bailte Slachtmhara Phort Laoise chun níos mó ná 120 

bláthchiseán ar crochadh a phlandú agus 

a chothabháil sa Phríomhshráid agus ag Cearnóg 

Lyster sa bhaile. Bíonn na bláthchiseáin ar crochadh 

ar taispeáint ó Mheitheamh go Deireadh Fómhair 

gach bliain. 

 
Ceantar Bardasach Buiríos mór Osraí/Mhóinteach 

Mílic (Limistéar Iartharach) 

IS Limistéar Iartharach, cuireadh fad iomlán 8.8km 

de dhromchlú bóithre i gcrích trí Oibreacha 

Feabhsaithe Athchóirithe (Neartú). 

 
Cuireadh fad iomlán 7.5km de dhromchlú bóithre 

i gcrích trí Oibreacha Cothabhála Athchóirithe 

(Cóiriú Dromchlaí). 
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Rinneadh oibreacha draenála suntasacha ag 

Roundwood. San áireamh leo bhí athsholáthar 

lintéar bosca, athchóiriú dromchlaí bóithre agus 

oibreacha fálaithe. 

 
Clár na gCosán 
 

I Maigheann Ratha (Bóthar Phort Laoise) tógadh 

cosán nua. Áiríodh leis na hoibreacha draenáil nua 

agus ciumhais féir ar an mbealach isteach chuig 

baile Mhaigheann Ratha. Soláthraíodh sábháilteacht 

fheabhsaithe agus feabhsúchán ar an limistéar leis 

na hoibreacha. 
 

Oibreacha Athshlánaithe Droichead 
 

Deisíodh roinnt uchtbhallaí ar dhroichid agus 
saoirseacht thraidisiúnta á húsáid Tá Droichead na 
Coille taispeánta thíos: 

 

 
 

Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta 
 
Rinneadh oibreacha feabhsaithe sábháilteachta ag 

Cúil Ruáin. Áiríodh leo athailíniú coir chontúirtigh 

agus oibreacha draenála gaolmhara. 
 

Athnuachan Bailte & Sráidbhailte 
 

Faoin Scéim um Athnuachan Bailte agus 

Sráidbhailte, tógadh uchtbhallaí gaineamhchloiche 

nua i Maigheann Ratha. Feabhsaíodh sábháilteacht 

leis na hoibreacha sin agus feabhsaíodh an 

limistéar. I Móinteach Milic, tógadh balla 

teorann/ráillí nua ag an Sean-mhuileann sa Bhaile 

Gaelach gar don N80. 
 

Oifig Deartha Bóithre 

 

Cuireadh Scéimeanna Feabhsaithe Sábháilteachta 
chun tosaigh ag 7 láithreán ar fud an chontae: an 
Chromóg, Baile Phiocáis, Teach Bhearú, Cluain Mín 
Theas, Cluain Mín Thuaidh, Spinc agus Baile Uí 
Bhróithe. Sholáthar an DTTaS maoiniú €150k do na 
scéimeanna sin. Rinneadh oibreacha éagsúla thar 
na láithreáin ach áiríodh leo feabhsúcháin ar 
chomharthaíocht agus marcáil líne chomh maith le 
hoibreacha pábhála, mullaird, oileáin deighilte  

tráchta, soilsiú poiblí agus feabhsú acomhal. 
 

 
 

Sa bhreis air sin, rinneadh Scéimeanna 

Sábháilteachta HD15 Bhonneagar Iompair Éireann 

(TII) ag 3 láithreán ar an N80 ag Géisill, Móinteach 

Mílic agus ag an Oireadh. Áiríodh le hoibreacha 

cuasa scoite taobh clé, feabhsú acomhal, cosáin 

nua a thógáil agus comharthaíocht agus soilsiú 

poiblí a uasghrádú. 

 
Dromchlú Pábhálacha 

 
Chuir CC Laoise agus Oifig Bóithre Náisiúnta Chill 

Dara oibreacha dromchlaithe chun cinn de 2.2km ar 

an N80 ag Díseart mar aon le 3.4km den N80 ag an 

bhForaois Uachtair faoi na scéimeanna PARR arna 

maoiniú ag TII. 

 

 
 

Cuireadh scéimeanna athdhromchlaithe ar bhóithre 

Tánaisteacha Náisiúnta chun feidhme freisin d‟fhonn 

frithsciorradh phábháil an bhóthair a fheabhsú in 

2017. Rinneadh oibreacha feabhsaithe firthsciorrtha 

ar 8 láithrean (láithreáin HD28) ar an N80 agus N77 

trí scríobchaitheamh meicniúil. Rinneadh 

athdhromchlú ar 4 láithreán eile ar an N80, N77 

agus N78 d‟fhonn frithsciorradh a fheabhsú. 

Sholáthair TII maoiniú agus rinneadh athdhromchlú 

ar fad iomlán 1km de bhóithre. 
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Rinneadh trasrian coisithe nua a shuiteáil ag Cnoc 

an tSamhraidh i bPort Laoise d‟fhonn oscailt scoile 

nua ag Cnoc an tSamhraidh a éascú. 

 
Soilsiú Poiblí 

 

Rinneadh uasghrádaithe ar Shoilsiú Poiblí go 

lóchrainn LED ar 160 solas i láithreacha éagsúla sa 

chontae ar an N80 agus N78. Mhaoinigh TII na 

huasghráduithe seo ar chostas timpeall ar €188k. 

Leanadh le hoibreacha cothabhála ar níos mó ná 

8,000 solas ar fud an chontae. 
 

Athbhreithniú ar Theorainn Luais 

Críochnaíodh an comhairliúchán poiblí maidir le 

Fodhlíthe Dréachta um Theorainn Luais an 21 

Lúnasa 2017. Bhí roinnt láithreacha ar na bealaí 

tánaisteacha náisiúnta óna dteastaigh plé breise le 

TII maidir le hathruithe molta. Táthar ag súil go 

gcuirfear moltaí faoi bráid na gComhaltaí Tofa ag 

cruinnithe Ceantar Bardasach go luath in 2018 agus 

go gcuirfear faoi bhráid na Comhairle iomláine iad 

ina dhiaidh sin. 

 
Cothabháil Uisce 

 
Rinneadh oibríochtaí glaoch amach ar 47 ócáid le 

linn shéasúr an gheimhridh 2016/17 agus cóireáladh 

458km den líonra saillte i Laois. Ag tús séasúr 

2017/18iI nDeireadh Fómhair 2017, cuireadh 2.2% 

breise nó 10km leis an líonra cóireáilte agus na 

hachair shaillte a méadú go 468km. Baineadh é sin 

amach trí bhealaí a optamú d‟fhaid chóireáilte. 

 
Síneadh ar Bhealach Ciorclach Theas Phort Laoise 

 

Fuarthas cead ón Roinn an CPO a fhoilsiú an 15 
Meitheamh 2017. Rinneadh an CPO an 22 
Meitheamh agus foilsíodh é an 27 Meitheamh. Tar 
éis fhaomhadh ón mBord Pleanála (ABP), rinneadh 
an t-ordú CE lena ndearbhaíodh an CPO an 2 
Deireadh Fómhair, Eisíodh fógra den dearbhú chuig 
úinéirí talún uile agus foilsíodh an fógra an 10 
Nollaig. Eisíodh an Fógra Gnóthaíochta chuig gach 
úinéir talún go luath i mí Eanáir 2018. 

 
Eagraíodh tráthnóna oscailte i bPort Laoise chun deis 

a thabhairt don phobal na moltaí a bhreathnú agus a 

phlé. Tionóladh cruinnithe freisin le húinéirí talún 

aonair atá buailte leis an tionscadal agus cuireadh tús 

leis an bpróiseas fála talún ina dhiaidh sin.  

Rinne innealtóirí comhairliúcháin CC Laoise na 

doiciméid tairisceana a chríochnú agus cuireadh faoi 

bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta & Spóirt iad 

i Nollaig 2017, le haghaidh faofa chun dul ar aghaidh 

chuig tairiscint. Foilsíodh an Fógra Réamhaisnéise 

(PIN) san Fhorlíonadh d‟Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh (IOAE) an 10 Samhain. Faoi réir ag 

faomhadh ón Roinn, táthar ag súil go rachaidh an 

scéim seo ar aghaidh chuig dámhachtain 

conartha/céim na tógála i Q2 2018. 

 
Scéim Athailínithe N80 ag na Garráin 

 
D‟ullmhaigh Oifig Bóithre Náisiúnta Chill Dara an 

dréacht deiridh de na doiciméid chonartha den 

scéim. D‟iarr TII athbhreithniú achomair ar na 

doiciméid sula ndéanfar eisiúint chun tairisceana. 

Nuair a dhéanfar an t-athbhreithniú sin a chríochnú 

agus moltaí a chorprú, iarrfar faomhadh ó TII chun 

an tairiscint don phríomhscéim a fhoilsiú. Cuireadh 

conradh um sheirbhísí seandálaíochta chun cinn 

freisin in 2017 agus ta siad sceidealaithe chun tosú 

ar an láithreán i mí Feabhra 2018, ag críochnú 

timpeall ar Mheitheamh. 

 
Táthar ag súil go ndéanfar eisiúint chun tairisceana 

i leith na príomhscéime i mBealtaine 2018 agus 

táthar ag súil le dámhachtain an chonartha i Q4 

2018. D‟fhógair TII a chuid dáileachán an 21 Nollaig 

2017 do 2018 lenar áiríodh leithdháileadh timpeall 

ar €2.5m do Scéim Athailínithe N80 ag na Garráin. 

 
Stoirm Ophelia 

 
An 16 Deireadh Fómhair 2017, bhuail Stoirm 

Ophelia, a bhí ina hairicín roimhe sin, an contae 

iomlán. Tháinig Grúpa Comhordaithe Éigeandála 

Áitiúil CC Laoise le chéile roinnt uaireanta roimh 

theacht na stoirme a tháinig i dtír De Luain 16 

Deireadh Fómhair. Thaifead Ionad Glaonna CC 

Laoise 219 teagmhas san iomlán maidir le crainn 

anuas, bacainní ar bhóithre, cáblaí ESB agus 

Eircom briste agus smionagar ar bhóithre. Ag an 

mbuaic, taifeadadh 37 láthair ar bhóithre a bhí 

bactha le crainn nó línte lasnairde agus bhí timpeall 

ar 80 crann síos ar bhóithre poiblí. Ghlan criúnna na 

Seirbhís Dóiteáin arna gcuidiú ag criúnna bóithre 

gach bóthar Tosaíocht 1 faoi thráthnóna Luain 16 

Deireadh Fómhair. Bhí criúnna bóithre mar chúltaca 

don oibríocht glanta a thosaigh láithreach ar 

mhaidin Dé Mháirt 17 Deireadh Fómhair. Faoi lár na 

maidine an 17 Deireadh Fómhair ní raibh ach 2 

bhóthar bhactha taifeadta. Rinne foireann an 

Limistéir glanadh smionagair/monatóireacht thar na 

laethanta ina dhiaidh. 

 
Tuile Mhóinteach Mílic 

Tharla tuile tromchúiseach i Móinteach Mílic an  

22 Samhain 2017 tar éis báistí a bhí an-trom. Chuidigh 

Comhairle Contae Laoise le linn an imeachta. 
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Tuile i Móinteach Mílic 
 

Bhí drochthuile i Móinteach Mílic ar an 22 Samhain, 
2017 i ndiaidh báisteach an-trom ar fad. Thug 
Comhairle Contae Laoise cuidiú agus bhí meithleacha 
bóithre agus meithleacha ón mbriogáid dóiteáin ag 
obair i gcomhar le Cosaint Shibhialta Laoise agus leis 
an Arm. Rinneadh damáiste suntasach d‟áiteanna 
cónaithe príobháideacha agus d‟áitribh tráchtála. Tá 
Rannóg na mBóithre ag cur aighneacht le chéile faoi 
láthair don Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
maidir leis na costais as deisiúcháin ar bhonneagar a 
ndearna damáiste dó mar gheall ar an tuile i Móinteach 
Mílic. Chuathas i mbun plé le hOifig na nOibreacha 
Poiblí (OOP) agus tá Scéim Fóirthinte Tuile á tabhairt 
chun cinn i gcomhairle leis an OOP. 
 

An Bratach Glas 
 

Is gradam tagarmharcáilte atá aitheanta go 
hidirnáisiúnta í an Bhratach Ghlas. Bunaíodh an scéim 
sa Ríocht Aontaithe i 1997. In 2008, leath sé amach 
go tíortha eile. Tugadh isteach in Éirinn é in 2015 ar 
bhonn píolótach tríd An Taisce. Chuir Páirc an Phobail 
i bPort Laoise isteach ar Ghradam na Brataí Glaise in 
2016. Comhlíonadh na critéir uile agus bronnadh 
Bratach Ghlas na bPáirceanna den chéad uair. Is é is 
aidhm le Gradam na Brataí Glaise an bhithéagsúlacht, 
tírdhreacha agus foirgnimh a aithint, a thuiscint agus a 
chur chun cinn. I spásanna glasa dea-bhainistithe, tá 
réimse éiceachóras le fáil, mar aon leis an dea-
chleachtas ó thaobh bithéagsúlacht a bhainistiú agus 
gortóireacht agus crannadóireacht a bhainistiú ar son 
inbhuanaitheacht an fhiadhúlra. Caithfidh spásanna 
glasa a bheith ag teacht le riachtanais athraitheacha 
lucht a n-úsáidte agus ní mór leibhéal maith 
bainistíochta a bhaint amach i ngach réimse. In 2017, 
d‟éirigh le Páirc an Phobail arís eile nuair a cuireadh 
iarratas isteach agus bronnadh Bratach Ghlas na 
bPáirceanna uirthi ar an 21 Iúil, 2017 den dara bliain 
as a chéile. 
 

 
 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
Tá oiliúint do rothaithe ag dul ar aghaidh go 

leanúnach i mbunscoileanna ar fud an chontae. 

Cuirtear clár sábháilteacht ar bhóithre agus 

feasachta ar fáil do dhaltaí meánscoile tríd an gclár 

Tiomáint don tSaol (The Drive for Life). 
 

Ghlac fiche páiste páirt in imeacht aon lae 

rothaíochta le linn Sheachtain Náisiúnta na 

Rothaíochta. Eagraíodh an cheardlann seo i 

bpáirtnéireacht le Tionscadal Iarscoile Chnoc Maí, le 

Páirtnéireacht Spóirt Laoise agus le Páirtnéireacht 

Laoise. 
 

Bíonn an tOifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre 

go fóill ag tabhairt cuairt ar bhunscoileanna chun 

oideachas um shábháilteacht ar bhóithre a chur chun 

cinn faoi cheisteanna ginearálta sábháilteachta ar 

bhóithre. 
 

Rinneadh cigireachtaí suímh i scoileanna i ndiaidh 

gur chuir Príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí agus 

daoine den phobal cúiseanna imní in iúl. 
 

Dáileadh veisteanna ard-infheiceálachta, bandaí 

láimhe, greamaitheoirí agus lipéid a chrochtar de 

mhálaí scoile ar pháistí le linn cuairteanna ar 

scoileanna agus ar eagrais éagsúla i rith na bliana, 

cumainn rothaíochta, naíscoileanna, cumainn gasóg 

agus cumainn banóglach ina measc. 
 

Maor Scoile 
 

Mar gheall ar oscailt Scoil an Teaghlaigh Ró-Naofa, 
athlonnaíodh beirt mhaor scoile le freastal ar an 
gcampas nua. 
 

Táscairí Feidhmíochta 2016 
 

Céatadán (bunaithe ar fhad) na mbóithre 

réigiúnacha agus áitiúla ar cláraíodh a riocht de réir 

an Innéacs um Riocht Dromchla Cosáin (IRDC) 

amhail 31/12/2015 

 

% Foriomlán Réigiúnach Áitiúil 

 100% 100% 

 

Rátálacha san Innéacs um Riocht Dromchla 
Cosáin 
 

Céatadán na ndromchlaí ar bhóithre réigiúnacha, ar 

bhóithre áitiúla príomhúla, ar bhóithre áitiúla den 

dara grád agus ar bhóithre áitiúla den tríú grád i 

ngach ceann de na deich gcatagóir rátála IRDC 
 

Aicme Bóthair 1-4 5-6 7-8 9-10 

Réigiúnach 11% 29% 32% 26% 

Áitiúil Príomhúil 14% 32% 28% 7% 

Áitúil den Dara Grád 14% 32% 27% 6% 

Áitiúil den Tríú Grád 14% 20% 17% 11% 
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COMHSHAOL 
 

An Stiúrthóir: Donal Brennan  

An tInnealtóir Sinsearach:  Michael O‟Hora  

Bainistiú Bruscair 

D‟eisigh Comhairle Contae Laoise 189 fíneáil 

bhruscair in 2017, ina measc 49 cás fíneála a 

aimsíodh trí CCTV ag cúig Ionad Fág Anseo – Halla 

an Chontae, Port Laoise, Baile na Coille, Móinteach 

Mílic, an Baile Nua agus Maighean Rátha agus ar 

Mhótarbhealach an M7. 
 

Seachtain Ghlantacháin Laoise 
 

Bhí an tionscnamh frithbhruscair is mó agus is faide 
bunaithe dár gcuid, Seachtain Ghlantacháin Laoise, ar 
siúl i mí Aibreáin 2017 i gcomhar lenár n-urraitheoir, 
AES. 

 
 

Bíonn Seachtain Ghlantacháin Laoise á heagrú i 

gcomhar le Glantachán Earraí Náisiúnta An Taisce. 

Tá cur chuige na páirtnéireachta i bhfeidhm chun dul i 

ngleic le fadhb leanúnach an bhruscair. Tá ról an-

tábhachtach ag an tionscnamh seo chun caighdeán 

saoil daoine a fheabhsú trí dhaoine a chumasú le 

freagracht a ghlacadh as a gceantair féin agus mórtas 

ceantair a mhúscailt iontu. Chláraigh thart ar 111 

grúpa anuraidh agus ghlac breis agus 900 oibrí 

deonach páirt sa tionscnamh. Bailíodh 32.33 tonna 

bruscair. 
 

Cheap an Chomhairle conraitheoir i rith na bliana 

freisin le roinnt áiteanna sa chontae ina bhfuil fadhb 

mhór le bruscar agus dramhaíl a ghlanadh, portaigh 

san áireamh. Fuarthas réidh le thart ar 67 tonna 

dramhaíola. 
 

Áit Dumpála Poiblí agus Saoráid Athchúrsála Phort 
Laoise  
 

Athlonnaíodh an áit dumpála poiblí ar an láithreán 

líonta talaimh go háit nuathógtha in aice leis an 

droichead meáite. Ní hamháin go bhfuil cuma níos 

deise ar an saoráid úr, tá sé níos sábháilte don phobal 

freisin. Cuireadh struchtúr úr in áit sheanoifig an 

droichead meáite agus rinneadh uasghrádú ar chóras 

bogearraí agus íocaíochta an droichead meáite. Bhí 

próiseas tairisceana ann freisin maidir le hoibriú na háite 

dumpála poiblí agus an dá láithreán áiseanna poiblí, 

agus bronnadh conartha. 
 

Ionaid Fág Anseo 
 

In 2017, rinneadh na bainc bhuidéil i ngach suíomh 

a uasdátú agus cuireadh aonaid nua shaincheaptha 

isteach i suíomhanna a bhí ann cheana féin agus i 

suíomhanna nua ar fud an chontae. Tá toilleadh na 

mbanc nua ar a laghad dhá oiread níos mó ná na 

seancheann agus tá siad néata, tarraingteach. Tá 

comharthaí maithe orthu le cuidiú leis an bpobal 

cannaí/gloine srl a athchúrsáil. 

 
 

Scéimeanna Deontais Phobail  
 

Bronnadh maoiniú ar 76 grúpa faoin Scéim Deontais 

Phobail in 2017 le haghaidh tionscadal a rachaidh chun 

sochair don chomhshaol agus a fheabhsóidh saoráidí 

áitiúla. 
 

Feasacht Comhshaoil agus Tionscnaimh Phobail 
 

Le linn 2017, chuidigh Comhairle Contae Laoise le 

Bailte Slachtmhara Mhainistir Laoise a n-iontráil a chur 

isteach sa chomórtas Entente Florale na hEorpa. Ba í 

Mainistir Laoise ceann den dá áit in Éirinn a 

roghnaíodh mar ionadaí ar an tír. 
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Rinneadh gníomhartha ar leith agus cuireadh le chéile 

clár oibre, a cuireadh i bhfeidhm thar thréimhse 7 mí. 

Tháinig moltóirí as an Eoraip ar cuairt go Mainistir 

Laoise i mí Iúil agus rinne siad breithiúnas ar an áit. 

Bronnadh na gradaim i mí Mheán Fómhair sa tSlóivéin. 

Bronnadh dhá ghradam ar Mhainistir Laoise; níor éirigh 

ach le haon áit eile san Eoraip an éacht chéanna a 

dhéanamh. Bronnadh ar Mhainistir Laoise an Gradam 

Airgid agus Gradam an Uachtaráin as an 

mBithéagsúlacht ar Phortach Mhainistir Laoise. Is éacht 

mhór í seo ag an bpobal agus is deis iontach atá ann 

Laois a chur i láthair ar an ardán Eorpach. 

Cuirtear tacaíochtaí eile (e.g. deontais, ceardlanna 

agus oiliúint) ar fáil i rith na bliana do scoileanna agus 

do ghrúpaí pobail eile, Bailte Slachtmhara san áireamh. 

Comhlánaíonn a leithéid de thacaíocht tionscnaimh 

náisiúnta feasachta atá saincheaptha le bheith curtha i 

bhfeidhm ar bhonn áitiúil. 
 

Forfheidhmiú i dtaca le Dramhaíl 
 

Tá an Rannóg Forfheidhmithe um Dhramhaíl tiomanta 

don timpeallacht ardchaighdeáin atá curtha ar fáil aici 

do mhuintir Chontae Laoise a fheabhsú trí reachtaíocht 

agus an Rialachán Dramhaíola a fhorfheidhmiú. Bhí 

bliain rathúil ag an Rannóg seo ó thaobh gearáin faoi 

dhramhaíl a réiteach agus rinneadh obair go dlúth i 

bpáirtíocht le comhghleacaithe sa Rannóg 

Forfheidhmithe um Pleanáil. In 2017, déileáladh go 

rathúil le 154 gearán a bhain le dramhaíl. 
 

Tá an Rannóg Forfheidhmithe um Dhramhaíl freagrach 

as Ceadanna Saoráid Dramhaíola agus as Teastais 

Chlárúcháin nua a athbhreithniú agus a eisiúint. In 

2017, cláraíodh 19 gCead Saoráid Dramhaíola agus 

Teastas Clárúcháin i gContae Laoise. 
 

Gníomhaireacht Fuinnimh Lár Tíre 
 

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2017 
 

Is Soilsiú Poiblí agus foirgnimh an dá fheidhm is mó a 

bhaineann le húsáid fuinnimh i gComhairle Contae 

Laoise. Baineann an chuid eile den fhuinneamh a 

chaitear le gás nádúrtha, ola agus breosla d‟fheithiclí. 
 

De réir Thuarascáil Bhliantúil 2017 Údarás Fuinnimh 

Inmharthana na hÉireann (ÚFIE) ar Fheidhmíocht ó 

thaobh Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí, bhí 

sábháilt 30.8% déanta ag Comhairle Contae Laoise 

faoi dheireadh 2016 le hais na sprice 33% faoi 2020. 
 

Gníomhartha a rinneadh in 2017 
 

Rinne Gníomhaireacht Fuinnimh Lár Tíre réimse 

gníomhartha le héifeachtúlacht fuinnimh a chur 

chun cinn ar fud an réigiúin: 
 

 Ceapadh Gníomhaireacht Fuinnimh 

Cheatharlach-Chill Chainnigh mar 

chomhairleoirí fuinnimh 

 Cuireadh clár de 39 iniúchadh fuinnimh ar 

fhoirgnimh i gcrích de réir caighdeán SI426, le 

tacaíocht ó chlár ÚFIÉ um Chúnamh do 

Thionscadail. 

 Glacadh páirt i gclár 2017 na bPobal Fuinnimh 

Níos Fearr, le tionscadail uasghrádaithe ar 

stáisiúin dóiteáin agus ar Shoilsiú Poiblí LED 

agus tugadh tacaíocht do thionscadail phobail 

ar chostas caipitiúil €1m; bhí maoiniú 

€373,000 ann i bhfoirm deontas freisin. 
 

Chuaigh Comhairle Contae Laoise i mbun réimse 

tionscnamh lena feidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, 

an chuid seo a leanas ina measc: 
 

 Cuireadh LEDanna in áit 119 lóchrann i 

gCearnóg Phort Laoise agus i gceantar 

Choill Mhinsí faoi chlár 2017 Pobail Fuinnimh 

Níos Fearr. Sábháladh 36,000kWh pa. 

 Thacaigh BIÉ le huasghrádú ar éifeachtúlacht 

fuinnimh ar an soilsiú poiblí ar an N80. 

Cuireadh LEDanna atá éifeachtúil ó thaobh 

fuinnimh de isteach in áit 58 solas ar chostas 

€197,350; bhí sábháilt fuinnimh 93,243kWh 

(54%) pa ann mar thoradh air seo.  

 Cuireadh téitheoirí nua isteach i Leabharlann 

Ráth Domhnaigh agus cuireadh fuinneamh 

triomaithe atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh 

de isteach i Stáisiún Dóiteáin Phort Laoise 

faoi chlár 2017 Pobail Fuinnimh Níos Fearr. 

 Baineadh úsáid as maoiniú CLAR le tacú le 

huasghrádú soilsithe i scoileanna agus i 

saoráidí pobail in 11 láthair ar fud an 

chontae; cuireadh LEDanna atá éifeachtúil ó 

thaobh fuinnimh de in áit 46 solas, rud a 

d‟fhág go raibh sábháilt 50% ann. 

 Glacadh páirt i gClár an OOP um Chumhacht 

a Optamú ar Obair i Halla an Chontae. Tá 

méadair gháis agus leictreachais curtha 

isteach le húsáid fuinnimh a mhonatóiriú agus 

tá clár leanúnach feasachta fuinnimh ar siúl. 
 

Táscairí Feidhmíochta 2016 
 

Líon na dtithe a fhaigheann seirbhís 3 

bhosca bruscair amhail 31/12/2016 4,832 

% na dtithe a fhaigheann seirbhísí 3 

bhosca bruscair 16.66 

Líon iomlán na gcásanna truaillithe 

a bhí mar ábhar gearáin in 2016 856 

Líon iomlán na gcásanna truaillithe 

a cuireadh i gcrích in 2016 831 

Líon iomlán na gcásanna truaillithe 

faoi láimh amhail 31/12/2016 32 

 



32 

 

 

 

FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA, FIONTAIR AGUS PLEANÁIL 

 

% de Cheantar an Údaráis Áitiúil atá sna 5 

Leibhéal de Thruailliú le Bruscar 
 

% den cheantar atá gan 
truailliú nó atá saor ó bhruscar  14 

% den cheantar atá truaillithe 
rud beag 86 

% den cheantar a bhfuil méid 
measartha truaillithe ann  0 

% den cheantar atá truaillithe 
go mór  0 

% den cheantar atá truaillithe 
go han-mhór  0 

 

SEIRBHÍSÍ UISCE 
 

Innealtóir Sinsearach:  Michael O‟Hora, 
Seirbhísí Uisce 

 

Clár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 2016 - 2018 
 

Is iad cuspóirí an Chláir Ilbhliantúil 2016-2018 ná: 
 

• Níos mó cinnteachta a thabhairt i dtaobh 

maoiniú le haghaidh riachtanais 

infheistíochta tosaíochta.  

• Tacú le pleanáil chuí agus forbairt 

inbhuanaithe a chur i bhfeidhm i gceantair 

thuaithe chun riachtanais na Treorach um 

Uisce Óil a chomhlíonadh maidir le 

soláthairtí uisce tuaithe. 

• Tacú leis na bearta a aithníodh sna 

Pleananna Bainistíochta Abhantraí a chur i 

gcrích chun cuspóirí na Creat-Treorach 

Uisce a chomhlíonadh.  
 

Tugadh maoiniú agus cuireadh oibreacha i gcrích in 

2017 sna catagóirí seo a leanas: 
 

Ceangaltais Chomhshaoil agus Sláinte Poiblí 

san Earnáil Grúpscéim Uisce a Chomhlíonadh  
 

Chuir Grúpscéim Uisce na Cúlchoille an gléasra 

cóireála níotráití i gcrích. Rinne Grúpscéim Uisce 

Gharraí Hoidir, Grúpscéim Uisce Theach na Bearú, 

Grúpscéim Uisce Áth Tanaí agus Grúpscéim Uisce 

Bhaile an Bhoigigh oibreacha eile maidir le cóireáil 

uisce.  
 

Shuiteáil Grúpscéim Uisce Bhaile Mhadóg méadair 

úra faoin mbeart um Chuíchóiriú agus Chónascadh 

chun gur féidir cónascadh le Grúpscéim Uisce 

Bhaile Phiocáis amach anseo. 
 

Grúpscéimeanna reatha a Fheabhsú 
 

Rinne roinnt grúpscéimeanna uasghrádú ar líonraí 
faoin gcatagóir seo, lena n-áirítear Grúpscéim Uisce 
Bhaile Cholla, Grúpscéim Uisce Bhaile Phiocáis, 
Grúpscéim Uisce Eiréil, Grúpscéim Uisce Áth Tanaí, 

Grúpscéim Uisce an Fhraoigh, agus Grúpscéim Uisce 
Mhaigh Fhada. 
 

Íocadh deontais le costais chaipitil athsholáthair a 
mhaoiniú le grúpscéimeanna Bhaile Cholla, Bhaile 
Phiocáis agus Dhomhnach Mór.  
 

Forbairt Tuaithe san earnáil grúpuisce. 
 

Tá foireann Chomhairle Contae Laoise ag fiosrú 
roghanna chun uisce a sholáthar don ghrúpscéim 
uisce nua atá molta ag an gCnoc, an Spinc. 
 

Scéimeanna á n-aistriú chuig an earnáil uisce 

agus dramhuisce phoiblí  
 

Ghlac Uisce Éireann seilbh ar Ghrúpscéim Uisce na 

Pailíse Móire agus ar Ghrúpscéim Uisce an Oileáin 

ar an 1 Lúnasa 2017. 
 

Cuireadh oibreacha i gcrích ar Chéim 111 den 

uasghrádú ar Ghrúpscéim Uisce Chluain Caoin 

Fhormaoileach go luath in 2017. 
 

Nuálaíocht agus Taighde 
 

Bhronn Grúpscéim Uisce Bhaile Cholla stáisiúin 
aimsire ar scoileanna náisiúnta Bhaile Cholla, na 
Cloiche agus Sheanchua i rith na bliana chun an 
fheasacht ar uisce a ardú, is é sin, a thábhacht, 
tábhacht na nGrúpscéimeanna Uisce áitiúla chomh 
maith leis an tábhacht a bhaineann le cosaint an uisce. 
 

Thug na scoileanna cuairt ar an taiscumar agus ar 

an stáisiún pumpála gur tugadh fíricí agus sonraí 

teicniúla dóibh ar tháirgeadh agus ar dháileadh uisce 

do bhaill de chuid Ghrúpscéim Uisce Bhaile Cholla. 

Rinneadh taispeántas freisin ar an gcaoi a ndéantar 

an líonra uisce a sciúradh. 
 

Chuir na hoibreacha seo aidhmeanna na Comhairle 

chun cinn maidir le cabhrú le grúpscéimeanna an 

Chontae soláthar uisce ar ardchaighdeán a 

choimhéad de réir chaighdeáin uisce óil an AE agus 

chun costais fuinnimh agus oibriúcháin a laghdú. 
 

€514,093 an caiteachas iomlán ar an gClár Uisce 

Tuaithe in 2017 agus rinneadh €347,439 a phróiseáil 

mar fhóirdheontais chuig Grúpscéimeanna Uisce. 

Íocadh €80,206 san iomlán le 41 iarratasóir chun 

oibreacha nua nó uasghrádaithe a dhéanamh ar a 

gcuid toibreacha baile. Lena chois sin, íocadh 

€13,448 le ceathrar iarratasóirí maidir le hoibreacha 

chun a gcórais chóireála dramhuisce baile a 

uasghrádú agus íocadh €5,272 le beirt iarratasóirí 

maidir le hoibreacha chun píopaí úra a chur in áit na 

bpíopaí luaidhe ina gcuid córas uisce baile. 
 

Bunaíodh an Grúpa Náisiúnta Athbhreithnithe ar 
Uisce Tuaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
sheirbhís an údaráis áitiúil maidir le huisce tuaithe. 
Roghnaíodh Comhairle Contae Laoise ina Treoir-
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Údarás agus tugadh baill isteach ón Roinn, ó 
Chónaidhm Náisiúnta na nGrúpscéimeanna Uisce 
agus ó roinnt údaráis áitiúla ar fud na tíre. Is é 
cuspóir an tionscadail seo roinnt múnlaí a aithint a 
chruthóidh éifeachtúlacht agus soláthar is fearr 
seirbhíse don Earnáil Uisce Tuaithe. Agus an 
Tionscnamh Tionscadail curtha isteach agus faofa, 
cuireadh tús le hullmhú an Cháis Ghnó i dtreo rogha 
múnla a aithint chun seirbhísí uisce tuaithe a 
thabhairt. Tá sé seo le cur i gcrích go luath in 2018.  

Déanmhais agus Áiteanna Contúirteacha 

Coinnítear Clár de Dhéanmhais agus Áiteanna 

Contúirteacha sa Roinn Seirbhísí Uisce. Tá 25 

comhad oscailte ar an gclár seo ar an 31 Nollaig 2017. 

Saotharlann Seirbhísí Uisce 

Bhreisigh Saotharlann Seirbhísí Uisce Chomhairle 

Contae Laoise a creidiúnú BNÉC (Bord Náisiúnta 

na hÉireann um Chreidiúnú) agus dhá 

pharaiméadar eile curtha isteach, i rith 2017, leis na 

paraiméadair a bhí ann cheana. 

Cosaint an Chomhshaoil 

Tá baill foirne a bhíonn ag plé le cosaint an 

chomhshaoil páirteach i gcur i bhfeidhm reachtaíochta 

agus beartas maidir le caighdeáin uisce abhann agus 

screamhuisce, caighdeán an aeir agus aerthruailliú de 

réir mar a bhaineann siad le Contae Laoise. 

Caighdeán an Uisce 

Lean Comhairle Contae Laoise, in 2017, de bheith ag 

cur i bhfeidhm pleananna bainistíochta Cheantar 

Abhantraí an Oirdheiscirt agus Cheantar Abhantraí na 

Sionainne 2009-2015. Bhailigh an Chomhairle 415 

sampla d'uisce abhann le haghaidh chláir 

mhonatóireachta faireachais agus oibriúcháin an GCC 

(an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil). 

Táthar ag dúil leis go bhfoilseofar plean nua go luath in 

2018 agus go gcuirfear sin in ionad an phlean reatha. 

Cuireadh 37 Plean Bainistíochta Cothaitheach maidir 

le leathadh Sloda Camrais sa chontae isteach chuig 

an Chomhairle in 2017 le aghaidh a bhfaofa. Lean an 

Chomhairle de bheith ag déanamh monatóireachta ar 

cheadúnais sceite chuig aibhneacha agus 

screamhuiscí faoi Chuid 4 d'Achtanna Rialtais Áitiúil 

(Truailliú Uisce) 1977 go 1992. Glacadh 32 sampla 

san iomlán agus rinneadh anailís orthu lena chinntiú 

go raibh na ceadúnais á gcomhlíonadh. Bhí naoi 

gceadúnas i gcúrsaíocht in 2017 agus is féidir go 

gcuirfear tús le ceann eile in 2018. 

Rinne an Chomhairle cigireacht, freisin, ar dhabhcha 
séarachais de réir Phlean Cigireachta Náisiúnta an 
GCC 2015-2017, le haghaidh Córais Chóireála 
Dramhaíola Baile. Rinneadh 23 cigireacht san iomlán 
in 2017, de réir mar a éilíonn an Plean. 

Rinne Comhairle Contae Laoise imscrúdú ar gach 
gearán a fuarthas maidir le truailliú uisce sa chontae. 
Fuarthas 24 gearán uisce in 2017. Eisíodh fógra 

amháin faoi Chuid 12 d‟Achtanna Rialtais Áitiúil 
(Truailliú Uisce) 1977 go 1990.  

Caighdeán an Aeir 

Ní raibh aon Cheadúnas Astaíochtaí san Aeir i 

gcúrsaíocht sa chontae in 2017. Fuarthas agus 

rinneadh imscrúdú i dtaca le 29 gearán maidir le 

caighdeán an aeir in 2017. Bhain na gearáin seo le 

boladh talmhaíochta agus le núis toite. Rinneadh 84 

cigireacht ar ghual toiteach in 2017. 

Truailliú de dheasca Torainn 

Fuarthas 36 gearán maidir le torann in 2017. Bhain 

cuid de na gearáin seo le tithe cónaithe agus sna 

cásanna seo molann an Chomhairle do na 

comharsana an fhadhb a phlé agus teacht ar 

chomhréiteach. Bhain gearáin eile le gníomhaíochtaí 

tráchtála sa Chontae. 

Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide 

Ullmhaíodh Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú 

Aeráide le haghaidh Chomhairle Contae Laoise in 

2017 agus tá athbhreithniú inmheánach á dhéanamh 

air san am i láthair. Leis an bplean seo, féachtar le 

seasmhacht na Comhairle a fheabhsú maidir le 

seirbhísí a thabhairt dá mbeadh riosca aeráide ann 

amach anseo. 

Uisce Éireann – Clár Infheistíochta Caipitil 

Leanann Uisce Éireann air de bheith ag maoiniú 

gach Tionscadal Caipitil Seirbhísí Uisce. Cuireadh 

an obair i gcrích ar uasghrádú Sholáthar Uisce Chúil 

an tSúdaire – La Bergerie. I measc na n-oibreacha 

eile bhí Athshlánú Príomhlíonra Uisce Laoise 

(Conradh Uimh.2) agus uasghrádú Ionad Cóireála 

Fuíolluisce Laoise. 

Táscairí Náisiúnta Seirbhísí 2016 

Uisce Óil i scéimeanna 

príobháideacha ag 

comhlíonadh na 

gceangaltas reachtúil  98.43% 

 

SÁBHÁILTEACHT UISCE LAOISE 

Seachtain Feasachta i leith Sábháilteacht Uisce 

2017 

Agus í ag obair i gcomhpháirt le Coiste Ceantair 

Sábháilteachta Uisce Laoise, reáchtáil Comhairle 

Contae Laoise roinnt imeachtaí tábhachtacha in 

2017 chun an Fheasacht i leith Sábháilteacht Uisce 

a chur chun cinn. Tugadh cuairteanna ar scoileanna 

agus ar ghrúpaí pobail agus tugadh cainteanna ar 

bhunfheasacht ar an tsábháilteacht uisce chomh 

maith le taispeántais baoithe tarrthála. 

D'éirigh le Sábháilteacht Uisce Laoise bheith ag 
obair le Féile Chanála Bhaile an Bhiocáire „Beat the 
Barge‟ i Meán Fómhair 2017 agus bhí réimse 
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gníomhaíochtaí uisce ar fáil. Leag na himeachtaí 
béim ar an tábhacht a bhaineann leis an 
seaicéad/áis snámhachta fheiliúnach a chaitheamh 
agus tú amuigh ar an uisce oscailte. 
 
 

 

RANGANNA AR SHÁBHÁILTEACHT UISCE 2017 

D'éirigh le Sábháilteacht Uisce Laoise Ranganna ar 

Shábháilteacht Uisce a reáchtáil san earrach agus 

san fhómhar in 2017 ag Ionad Fóillíochta Phort 

Laoise. Bhí 150 duine fásta agus páiste páirteach 

sna Ranganna ar Shábháilteacht Uisce ó cheann 

ceann na bliana. D'éirigh go geal le Sábháilteacht 

Uisce Laoise Oíche Bhronnta um Shábháilteacht 

Uisce a reáchtáil in Áras an Chontae i Meán 

Fómhair 2017 agus bhí tuairim agus 100 rannpháirtí 

i láthair chun a dTeastais Sábháilteachta Uisce a 

fháil ón gCathaoirleach Pádraig Fleming.  

Clár Paws (Bunchlár Sábháilteachta Uisce)  

I gcomhar le Sábháilteacht Uisce Laoise agus le 

hIonad Fóillíochta Phort Laoise, lean Comhairle 

Contae Laoise de bheith ag tabhairt tacaíocht go 

rathúil don Bhunchlár Sábháilteachta Uisce (PAWS). 

Tugadh cuairt ar bhunscoileanna i gContae Laoise i 

mí na Nollag áit ar bronnadh Teastais PAWS ar bhreis 

agus 1,000 páiste a bhí rannpháirteach sa Chlár. 

Baoithe Tarrthála 

I rith 2017, lean Comhairle Contae Laoise de bheith 
ag déanamh cigireachta, cothabhála, tógála agus 
athchuir ar bhaoithe tarrthála i suíomhanna uisce 
oscailte ar fud an chontae. 

SEIRBHÍS DÓITEÁIN AGUS TARRTHÁLA 
CHONTAE LAOISE 

An Príomhoifigeach Dóiteáin: Declan Power 

Lean an tSeirbhís Dóiteáin de bheith ag tabhairt 

seirbhís ar ardchaighdeán maidir le Cosc Dóiteáin, 

Oibríochtaí Briogáidí Dóiteáin, Feasacht an Phobail 

ar Shábháilteacht ó Dhóiteáin agus Pleanáil i gcás 

Móréigeandála.  

Bhí Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Laoise i 
láthair ag 626 cás éigeandála ina raibh 468 tine, 141 
cás seirbhíse speisialta agus 17 mbréagrabhadh. Is 
mór an pháirt a bhí ag Seirbhís Dóiteáin agus 

Tarrthála Chontae Laoise sna freagairtí ar Stoirm 
Ophelia i mí Dheireadh Fómhair agus ar na tuilte i 
Móinteach Mílic agus i gCúil an tSúdaire i mí na 
Samhna. 

Chun caighdeáin an trealaimh a fheabhsú, leanadh 
den chlár chun trealamh a athchur agus a uasghrádú 
in 2017. Tugadh gaireas análaithe, éadaí cosanta ó 
cheimiceáin agus ó ghás, trealamh i gcomhair timpistí 
bóthair agus saintarrthála, ceamara íomhánna 
teirmeacha, brathadóirí gáis agus trealamh 
cumarsáide i gcomhair láithreacha dóiteáin. 

Cuireadh clár cuimsitheach oiliúna i gcrích le 
comhraiceoirí dóiteáin a bhíonn i mbun oibre agus 
ghlac seo 549 daonlá. 

Chun Sábháilteacht, Sláinte agus Leas na bhfoirne 
dóiteáin a fheabhsú, leanadh den chlár Treoirlínte 
Caighdeánacha Oibriúcháin in 2017 chun tacar 
oibríochtaí briogáidí dóiteáin a chur i bhfeidhm. Lena 
chois sin, cheadaigh an Lucht Ardbhainistíochta an 
Clár Bainistíochta Sláinte, Sábháilteachta agus 
Leasa agus rinneadh athbhreithniú air 35 uair ó 
cheann ceann na bliana. 

Fuarthas 49 iarratas ar theastas sábháilteachta ó 

dhóiteáin agus 92 iarratas ar cheadúnais, agus 

cuireadh 79 iarratas pleanála faoi bhráid na 

seirbhíse dóiteáin i rith na bliana. Rinneadh 

cigireacht ar 96 foirgneamh. 

Is mór an phleanáil agus an t-idirchaidreamh a bhí 

ann le lucht eagraithe na Féile Ceoil „Electric Picnic‟ 

ar an tSráidbhaile (bhí tuairim agus 58,000 i láthair) 

chun a chinntiú go mbeadh sí sábháilte. Cuireadh 

clár cuimsitheach cigireachtaí i bhfeidhm don fhéile 

cheoil seo. 

Tugadh an Clár Bunscoileanna um Shábháilteacht ó 

Dhóiteáin ar fud an chontae idir mí Dheireadh 

Fómhair agus mí na Nollag 2017. Bhí iomlán na n-

ocht stáisiún dóiteáin páirteach ann. Tugadh cuairt 

ar 64 bunscoil agus fuair 2009 dalta eolas/comhairle 

i leith sábháilteacht dóiteáin. 

Reáchtáladh clár don tSeachtain Náisiúnta um 

Shábháilteacht ó Dhóiteáin i mí Dheireadh Fómhair. 

Bhí oícheanta oscailte ag gach stáisiún dóiteáin ina 

raibh cur i láthair ar shábháilteacht ó dhóiteáin agus 

bhí grúpaí ó na pobail áitiúla i láthair. 

Ghlac Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Laoise 

páirt sa Dúshlán Náisiúnta Asbhainte agus Tráma a bhí 

ar siúl i gcontae na Mí i mí na Bealtaine agus bhuaigh 

sí an dúshlán Tráma arís eile. Bhí Paul Quail, D/M (Port 

Laoise), agus Bosco Lawlor, D/M (Mainistir Laoise) san 

fhoireann agus chuaigh siad ar aghaidh le hionadaíocht 

a dhéanamh ar son na hÉireann ag Dúshlán an 

Domhain sa Rómáin i mí Lúnasa. 

Rinneadh cothabháil ar gach áis Bhainistíochta 
Móréigeandála agus rinneadh nuashonrú ar gach 
plean, fophlean agus gnáthamh ábhartha i rith na 
bliana. 
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Táscairí Feidhmíochta 2016 

Cost per capita of the Fire Service 

Costas per capita €41.89 

Am meánach glactha, i nóiméid, 

le briogáidí dóiteáin i stáisiúin 

lánaimseartha a shlógadh maidir 

le dóiteán 

Ní 

bhaineann 

le hábhar 

Am meánach glactha, i nóiméid, 

le briogáidí dóiteáin i stáisiúin 

pháirtaimseartha (seirbhís 

dóiteáin ar áirithíocht) a shlógadh 

maidir le dóiteán  5.21 

Am meánach glactha, i nóiméid, le 

bríogáidí dóiteáin i stáisiúin 

lánaimseartha a shlógadh maidir 

le gach teagmhas eile éigeandála 

(nach teagmhas dóiteáin é) 

Ní 

bhaineann 

le hábhar 

Am meánach glactha, i nóiméid, le 

briogáidí dóiteáin i stáisiúin 

pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin 

ar áirithíocht) a shlógadh maidir le 

gach teagmhas éigeandála eile 

(nach teagmhas dóiteáin é) 5.24 
 

Céatadáin maidir le freagairt ag láithreacha 
teagmhas 
 

% de chásanna dóiteáin ina 

raibh na céad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais taobh 

istigh de 10 nóiméad 38.10% 

% de chásanna dóiteáin ina 

raibh na céad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais i ndiaidh 

10 nóiméad ach taobh istigh de 

20 nóiméad 52.38% 

% de chásanna dóiteáin ina 

raibh na chéad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais i ndiaidh 

20 nóiméad 9.52% 

% de chásanna de gach cineál 

eile teagmhas éigeandála ina 

raibh na chéad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais taobh 

istigh de 10 nóiméad 35.91% 

% de chásanna de gach cineál 

eile teagmhas éigeandála ina 

raibh na chéad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais i ndiaidh 

10 nóiméad ach taobh istigh de 

20 nóiméad 44.75% 

% de chásanna de gach cineál 

eile teagmhas éigeandála ina 

raibh na chéad fhreagróirí ag 

láthair an teagmhais i ndiaidh 

20 nóiméad 19.34% 

Cosaint Shibhialta Laoise 

Is eagraíocht í Cosaint Shibhialta Laoise a bhfuil 

oibrithe deonacha ag obair aici. Daoine iad atá 

bródúil as seirbhís chúltaca ardchaighdeáin a chur 

ar fáil do na príomhsheirbhísí éigeandála agus don 

phobal áitiúil. 

Tá na hoibrithe deonacha ilsciliúil agus is iad seo a 

leanas na príomhchláir ghníomhaíochta atá ag an 

eagraíocht: 

• Garchabhair 

Seirbhís garchabhrach agus otharchairr a 

chur ar fáil. 

• Scileanna Tarrthála 

Tarrtháil uirbeach, cuardach i gceantair 

oscailte le haghaidh daoine atá ar iarraidh: tá 

madra amháin cuardaigh agus tarrthála K9 

H.R.D. ag Laois agus tá an contae ar cheann 

amháin den ocht gcontae a chuireann dróin 

ar fáil le haghaidh cuardach ón aer. 

• Comhrac Dóiteáin 

Uisce tuile a phumpáil agus uisce a chur ar 

fáil don phobal. 

• Seirbhís Bardach agus Monatóireacht ar 

Radaíocht 

Radaíocht a bhrath agus monatóireacht a 

dhéanamh uirthi. 

• Cumarsáid Raidió 

Ceithre chóras raidió neamhspleácha a 

oibriú: U.H.F., V.H.F., Raidió Banda Mhuirí 

agus Tetra. Bíonn na córais seo á n-oibriú 

ónár Sain-Aonad Tacaíochta Oibríochtaí. 

• Freagairt i gCásanna Éigeandála 

Tá ionaid oiliúna suite ar an Sráidbhaile, i 

nDarú, i Móinteach Mílic agus i bPort Laoise. 

Má tá suim agat san obair thuasluaite agus tú 

idir 18 mbliana agus 65 bliain d‟aois, déan 

teagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil ar 

(057) 8664106 nó trí ríomhphost 

lpreston@laoiscoco.ie nó tabhair cuairt ar ár 

suíomh gréasáin www.laoiscivildefence.ie 

mailto:lpreston@laoiscoco.ie,
http://www.laoiscivildefence.ie/
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An Stiúrthóir Seirbhísí:  Kieran Kehoe 
 

An Cathaoirleach: Mary Sweeney, 
M.C.C.  
 

Baill Na hEarnálacha 
 

John Moran, M.C.C Harry Vanston 
(Feirmeoireacht) 

John Joe Fennelly, M.C.C  Pat Culleton (Forbairt/ 
Foirgníocht) 

David Goodwin, M.C.C. Michael Kielty, 
I.C.T.U. 
(Ceardchumann)  

Aidan Mullins, M.C.C. Noel Gavigan 
(Comhshaol/ 
Caomhnú) 

 

FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA AGUS FIONTAR 
 

Seoladh go hoifigiúil in 2017 Aonad Tacaíochta Gnó 
Chomhairle Contae Laoise, a bhfuil an Oifig Fiontair 
Áitiúil agus an tAonad Forbartha Eacnamaíochta mar 
chuid de. Tá sé mar lárphointe teagmhála do ghnónna 
ionchais agus do ghnónna atá bunaithe le tamall. 
 

Ceann de phríomhchuspóirí an Aonad Tacaíochta 
Gnó is ea gnónna a mhealladh agus a fhorbairt 
d‟fhonn geilleagar daingean, inbhuanaithe a thógáil. 
Cothóidh an tAonad Tacaíochta Gnó timpeallacht 
thacúil do ghnónna chun tacú le fiontair agus chun 
Laois a chur chun cinn go náisiúnta agus ar fud an 
domhain mar áit den scoth le gnó agus infheistíocht 
a dhéanamh ann. 
 

Sheol an tAire Gnóthaí Eachtracha ag an am, Charlie 
Flanagan, T.D., an tAonad Tacaíochta Gnó go 
hoifigiúil ag searmanas ar a raibh an Comhairleoir 
Pádraig Fleming, Cathaoirleach Chomhairle Contae 
Laoise, agus Pat Breen, T.D., an tAire Stáit um 
Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach 
an AE agus Cosaint Sonraí, i láthair. 
 

 
 

Seoladh freisin ag an ócáid sin an Straitéis 
Mhargaíochta Nasc le Laois (Connect to Laois) agus 
is é Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae 
Laoise, John Mulholland, a sheol í. Tríd an straitéis 

nua seo, atá bunaithe ar shuíomh gréasán agus ar an 
mbróisiúr Connect to Laois, cuirtear béim ar na 
buntáistí a bhaineann le Laois d‟infheisteoirí 
ionchasacha atá ag smaoineamh ar ghnó úr a bhunú 
áit éigin in Éirinn. 
 

Thapaigh an tAire Pat Breen, T.D., an deis bualadh le 
cuid den lucht gnó i Laois agus le plé a dhéanamh ar 
na dúshláin atá le sárú ag gnónna agus ar na freagairtí 
ba mhaith leo ón rialtas. Chuir an tAire tús leis an lá le 
cruinniú le ceathrar cliant de chuid na hOifige Fiontair 
Áitiúil: Kelly Ging ó Kelly Lou Cakes, Heidi Higgins ó 
Heidi Higgins Design, Michael Onalami ó Flavour 
Safari agus Nikita O‟Rourke ó Fetch Your Pet Needs. 
Dhírigh an cruinniú seo go sonrach ar na riachtanais 
atá ag gnónna beaga agus ag daoine féinfhostaithe. 
Thug an tAire cuairt freisin ar Powerpoint Engineering, 
iarchliant de chuig na hOifige Fiontair Áitiúil atá i 
ndiaidh fás, a bhfuil 20 ball foirne fostaithe anois aige 
agus atá mar chuid de phunann Fhiontraíocht Éireann. 
Léiríodh sna cruinnithe seo éagsúlacht agus bisiúlacht 
na ngnónna i Laois. 
 

Gradaim Ghnó Laoise i mí Aibreáin 2017 
buaicphointe na bliana. Bronnadh Gradaim Ghnó 
Laoise den chéad uair in Óstán Pháirc Lár Tíre 
(Midlands Park Hotel) ar an 28 Aibreán. Bhí 28 
ainmní as fud fad an chontae ar ghearrliostaí i naoi 
gcatagóir éagsúla. Thug na gradaim deis dúinn an 
láidreacht agus an éagsúlacht atá mar chomharthaí 
sóirt an phobal gnó i gContae Laoise a aithint agus a 
cheiliúradh. Bhí Louise Phelan, Leas-Uachtarán 
domhanda Paypal, arb as Laois di, ar dhuine de na 
moltóirí agus ba é Marty Whelan ó RTÉ fear an tí ar 
an oíche. Bhí breis agus 100 ceannaire ar ghnónna 
áitiúla i láthair agus bronnadh an mórghradam, „Gnó 
Laoise na Bliana‟ ar Killeen Civil Engineering, 
comhlacht teaghlaigh innealtóireachta sibhialta 
lonnaithe i bPort Laoise. Seo a leanas na gradaim 
eile a bronnadh ar an oíche: 
 

AN GRADAM TURASÓIREACHTA AGUS 
FÁILTEACHAIS 
 

• Coolanowle Country House, Leaba agus 
Bricfeasta Orgánach, Teach Feirme agus 
teaichíní féinfhreastail suite ar 3 acra talaimh. 
Lonnaithe gar don Ardlios. 

 

AN GRADAM MIONDÍOLA 
 

• Breslin‟s Supervalu, Ollmhargadh teaghlaigh 
pobail i Ráth Domhnaigh a chuireann béim ar 
bhia úr. 

 

NUÁLAÍOCHT SA GHNÓ 
 

• Cyc-lok Ltd, Dearthóir/Táirgeoir taisceadáin 
ghradamúla mhodúlacha rialúchán riochtana 
do rothair. 
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AN GRADAM RÍOMHTHRÁCHTÁLA 
 

• Kelly Lou Cakes, bácús agus caifé le cístí 
agus earraí eile milse sainbhácáilte, 
lonnaithe i bPort Laoise. 

 

AN GRADAM COMHSHAOIL 
 

• Killeen Civil Engineering, Comhlacht 
teaghlaigh innealtóireachta sibhialta 
lonnaithe i bPort Laoise. 

 

EASPÓRTÁLAÍ NA BLIANA 
 

• Laois Sawmills Ltd, Muileann sábhadóireachta 
den chéad scoth a phróiseálann 100,000 
tonna de stoic chrainn in aghaidh na bliana. 
Lonnaithe i mBaile Mhaicín ar Bhóthar an 
tSráidbhaile, díreach taobh amuigh de Phort 
Laoise. 

 

GNÓ BEAG NÓ MEÁNMHÉIDE NA BLIANA 
 

• G‟s Gourmet Jams, Táirgeoir suibhe, glóthaí, 
seatnaí, marmaláide agus anlann déanta sa 
bhaile ar imeall Mhainistir Laoise. 

 

AN GRADAM AGRAGHNÓ 
 

• Stradbally Farm Services, Comhlacht 
príobháideach a iompórtálann agus a 
dháileann trealamh talmhaíochta. 

 

FIONTRAÍ NA BLIANA 
 

• Aubrey Nuzum (Aubren Ltd), Dearadh, tógáil 
agus seachadadh táirgí bainistiú aeir. 

 
 

Le linn na bliana, d‟éirigh le Comhairle Contae Laoise 
maoiniú a fháil trí Thionscnamh REDZ na Roinne 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta. Seasann REDZ do 
Chriosanna Tuaithe Forbartha Eacnamaíochta (Rural 
Economic Development Zones) agus baineann sé le 
bailte tuaithe agus leis na ceantair máguaird atá 
aitheanta mar áiteanna a mbaineann féidearthachtaí 
leo ó thaobh forbairt eacnamaíochta de trí 
thacaíochtaí samhlaíocha. Thacaigh Comhairle 
Contae Laoise le dhá thionscadal faoin tionscnamh 
seo in 2017: 

 

Connect 2 Laois For Food – clár uathúil líonraithe, 
oiliúna agus meantóireachta le haghaidh táirgeoirí 
beaga bia agus deochanna i Laois. Is é is aidhm leis 
Laois a fhorbairt mar ionad atá aitheanta as cáilíocht 
a tháirgeoirí beaga. Glac breis agus 30 gnó áitiúil 
páirt sa chlár. 
 
Fab Lab Chúil an tSúdaire – Is aonad beag 
nuálaíochta é Fab Lab ina mbíonn rochtain ag 
cruthaitheoirí ar threalamh ardteicneolaíochta gan é a 
cheannach dóibh féin. Soláthróidh sé oiliúint theicniúil 
do dhaoine óga áitiúla agus ligfidh sé do nuálaithe 
trealamh a fháil ar cíos ar bhonn laethlae nó lae. Is 
coincheap spreagúil é. An toradh a bheidh air go 
mbeidh cnuasach de nuálaithe TF ag baint úsáide as 
an saoráid agus ag plé smaointe a chéile. Oibreoidh 
siad le chéile mar chuid de chlár struchtúrtha 
nuálaíochta, stiúrtha ag an margadh, agus beidh aistriú 
eolais ann faoi na cleachtais is fearr agus faoi fhorbairt 
táirgí agus seirbhísí. 
 
Bhí siad seo a leanas ar phríomhghníomharthaí an 
Aonaid Tacaíochta Gnó in 2017: 
 
• Margaíocht leanúnach ar Chontae Laoise 

mar áit ghnó 
• Scéimeanna Dreasachtaí Gnó a chur chun 

cinn agus a fhorbairt 
• Tacaíocht do Dharú agus do Chúil an 

tSúdaire chun páirt a ghlacadh i nGradaim 
Náisiúnta na mBailte Fiontraíochta atá ag 
Banc na hÉireann 

 
Bhí bliain iontach rathúil ar fad ag an Oifig Fiontair 
Áitiúil (OFÁ) ó thaobh tacaíocht a thabhairt do ghnónna 
áitiúla trí thacaíochtaí airgeadúla agus 
neamhairgeadúla araon a chur ar fáil. Faomhadh 
€346,211 san iomlán mar dheontais i gcabhair ar 
mhaithe le forbairtí a dhéanamh in 14 ghnó a dtiocfadh 
leo 45 jab lánaimseartha a chruthú. 
 
Cuid thábhachtach den obair a dhéanann an OFÁ  is 
ea meon agus cultúr na fiontraíochta a chothú i 
gContae Laoise agus daoine a spreagadh le 
smaoineamh ar an bhfiontraíocht mar ghairm 
inmharthana, is cuma cén chéim ar a bhfuil siad ina 
saol. Bítear i dteagmháil le daltaí meánscoile ar fud 
Laoise tríd an gClár Fiontraíochta do Dhaltaí. Arís eile 
in 2017, bhí líon na n-iontrálacha a chuir OFÁ Laoise 
isteach i gcomórtas Fhiontraí Óg Éireann na Bliana 
thar a bheith ard. Ghlac breis agus 500 duine áitiúil 
páirt sna 62 cúrsa oiliúna a cuireadh ar fáil. Chuir an 
OFÁ réimsí tacaíochtaí ar fáil chun cuidiú le gnónna 
ullmhú don Bhreatimeacht trí Dhearbháin Trádála Ar 
Líne agus trí dheontais Tacaíochta Teicniúla do 
Mhioneaspórtálaithe. Cuidíonn siad seo le comhlachtaí 
easpórtála margaí eile thar sáile, seachas an 
Bhreatain, a fhorbairt. 
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BUAICPHOINTE NA hOIFIGE FIONTAIR ÁITIÚIL 
IN 2017 
 

Cruthaíodh 71 jab nua in 2017 in 110 comhlacht a 
fhaigheann tacaíocht ón Oifig Fiontair Áitiúil; méadú 
92% é sin le hais 2016. Faomhadh deontais i 
gcabhair le haghaidh forbartha, Dearbháin Trádála 
Ar Líne agus Cuidiú Teicniúil maidir le Deontais 
Mioneaspórtála. €390,633 an méid a faomhadh 
agus dáileadh é ar 37 gnó i Laois a dtiocfadh leo 74 
jab nua eile a chruthú. 
 

Lean an OFÁ ar aghaidh ag cur ar fáil na scileanna 
agus an eolais a bhí de dhíth ar ghnólachtaí beaga 
le cuidiú leo forbairt agus fás. Rinneadh amhlaidh trí 
thacaíochtaí éagsúla mar iad seo a leanas: 
 

Oiliúint Ghnó 
 

Cuireadh 62 cúrsa oiliúna san iomlán ar fáil tríd an 
OFÁ in 2017 agus ghlac 534 duine páirt iontu, 289 
bean (54%) agus 245 fear (46%). 
 

D‟eagraigh an OFÁ deich gcúrsa faoi ghnó a bhunú 
in 2017 agus ghlac 101 duine páirt iontu. Cuireadh 
eolas agus oiliúint thábhachtach ar fáil dóibh siúd 
atá ag smaoineamh ar dhul leis an bhfiontraíocht. 
 

Fiontraíocht na mBan 
 

Is é ceann de na tosaíochtaí atá ag Oifig Fiontair 
Áitiúil Laoise tacaíochtaí a chur ar fáil le gnólachtaí 
a fhorbairt a bhfuil mná i gceannas orthu. Chuige 
sin, tá Líonra Fiontraíochta na mBan á fhorbairt ag 
an OFÁ le tamall de bhlianta agus tá tacaíocht 
tugtha dó mar bhealach le deis a chur ar fáil do 
mhná gnó áitiúla bualadh lena bpiaraí. In 2017, 
shínigh an OFÁ comhaontú le Líonra Éireann, an t-
eagras náisiúnta le haghaidh ban i gcúrsaí gnó. Leis 
an gcomhaontú nua seo, is é Líonra Fiontraíochtaí 
Ban Laoise brainse Laoise de Líonra Éireann, rud a 
fhágann go bhfuil rochtain anois ag mná gnó Laoise 
ar líonra náisiúnta gnó inar féidir leo smaointe a 
phlé, cur le líon a dteagmhálaithe gnó agus bheith i 
dteagmháil le daoine cosúil leo féin. D‟éirigh go 
fíormhaith leis an bpáirtnéireacht nua sa chéad 
bhliain. Bhí cruinnithe sceidealaithe míosúla ann, 
mar aon le himeacht sóisialta Nollag a raibh freastal 
an-mhaith air. 
 

Gradaim Fiontraíochta na nDaltaí 
 

Gach bliain in Éirinn, faigheann beagnach 15,000 
dalta meánscoile taithí ar a ngnó féin a reáchtáil trí 
pháirt a ghlacadh i nGradaim Fiontraíochta na 
nDaltaí. Sa chlár seo, foghlaimíonn na daltaí conas 
a ngnó féin a bhunú agus a reáchtáil agus baineann 
siad úsáid as a scileanna féin le hacmhainní a 
aimsiú agus a bhailiú chucu féin. Le cuidiú óna 
múinteoirí, foghlaimíonn siad conas deis 
inmharthana ghnó a chruthú. 
 

In 2017, d‟éirigh le daltaí Laoise dul i ngleic leis an 
dúshlán agus a gcomhlachtaí féin a bhunú agus a 

oibriú. Chuir 329 dalta as seacht meánscoil i 
gContae Laoise isteach ar chomórtas 2017; bhí breis 
agus 60 mionchomhlacht i gceist. I ndiaidh go 
ndearnadh an mholtóireacht, roghnaíodh 35 
mionchomhlacht le páirt a ghlacadh i gcraobh contae 
Laoise ar an 8 Márta. 
 

Ba é SenseAbility an tionscadal a tháinig in uachtar, 
gnó bunaithe ag ceathrar daltaí i bPobalscoil 
Heywood a chruthaigh blaincéid chéadfacha mar 
ghléas cuidithe do dhaoine a  bhfuil néaltrú nó 
uathachas orthu. Ba ionadaithe breátha ar Laois 
ceathrar Heywood sa Chraobh Náisiúnta a bhí ar siúl 
i bPáirc an Chrócaigh ar an 3 Bealtaine. 
 

Meantóireacht 
 

Tá an Clár Meantóireachta ceaptha le lucht gnó a 
bhfuil seantaithí acu a mheaitseáil le 
húinéirí/bainisteoirí gnónna beaga a bhfuil comhairle 
agus treoir phraiticiúil agus straitéiseach de dhíth 
orthu. Déantar daoine a chur le chéile bunaithe ar 
eolas, scileanna, tuiscint agus cumas fiontraíochta. 
Fuair 171 cliant meantóireacht duine le duine in 
2017, méadú suntasach le hais 2016. 
 

Micrea-Airgeadas Éireann 
 

Tá iasachtaí gnó ar fáil tríd an Oifig Fiontair Áitiúil 
faoi pháirtnéireacht idir Mhicrea-Airgeadas Éireann 
agus na hOifigí Fiontair Áitiúla. Chuir ocht ngnó 
isteach ar mhaoiniú faoin gclár seo in 2017 agus 
faomhadh cúig cinn acu. 
 

Fiontraí Óg na hÉireann 
 

Bhí na hiontrálacha i mbabhtaí Laoise d‟Fhiontraí Óg 
na hÉireann 2018 ar ardchaighdeán in 2017. Chuir 
71 fiontraí áitiúil 35 bliain d‟aois nó níos óige a 
ngnónna agus a smaointe gnó isteach ar an 
gcomórtas; ba é seo an cúigiú leibhéal iontrála ab 
airde sa tír. Bhí na hiontrálaithe ag iarraidh sciar a 
fháil den chiste infheistíochta €50,000 a bhí ar fáil do 
bhuaiteoirí i gContae Laoise sna catagóirí éagsúla 
agus dóibh siúd a thiocfadh sa dara háit. Ba mhór an 
spreagadh dóibh Kelly Ging, ó Kelly Lou Cakes, arb í 
an chéad iomaitheoir as Laois í ar éirigh léi dul ar 
aghaidh chuig an gCraobh Náisiúnta, rud a rinne sí 
in 2017. 
 

Rinneadh gearrliosta de 15 den 71 iontrálaí i dtrí 
chatagóir do chraobh an chontae: An Smaoineamh 
Is Fearr, An Gnó Nuathosaithe Is Fearr agus An Gnó 
Bunaithe Is Fearr. Ghlac siad siúd a bhí sa chraobh 
páirt i gCampa Gnó dian 3 lá agus fuair siad 
meantóireacht roimh chraobh an chontae, a bhí ar 
siúl ar an 13 Nollaig. Roinneadh an ciste 
infheistíochta €50,000 ar na buaiteoirí agus orthu 
siúd a tháinig sa dara háit agus chuaigh na buaiteoirí 
ar aghaidh mar ionadaithe ar Laois i gcraobh an 
réigiúin, a bhí ar siúl i mí Eanáir, 2018. Is iad seo a 
leanas buaiteoirí na gcatagóirí: Declan Dunne ó 
Crate Studio as an Smaoineamh Is Fearr, Jonathon 
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Bracken ó Bracken Enterprises as an nGnó 
Nuathosaithe Is Fearr, agus Gary Cobbe ó Irish 
Polymer Extrusions as an nGnó Bunaithe Is Fearr. 
Thug Gary leis teideal Fiontraí Óg Laoise na Bliana 
freisin. Níor éirigh le duine ar bith den tríur buaiteoirí 
dul ar aghaidh níos faide ná craobh an réigiúin. Mar 
sin féin, chruthaigh siad gur fiontraithe iad a bhfuil 
bóthar geal rompu. 
 

 

Dearbháin Trádála Ar Líne 
 

De réir tuarascáil taighde a eisíodh ar na mallaibh, 
tháinig méadú 21% ar dhíolacháin ag gnólachtaí 
Éireannacha a bhfuil ardán trádála ar líne forbartha 
acu, agus tháinig méadú meánach 1.4 ar líon na 
bhfostaithe sna gnólachtaí, agus thosaigh 60% de 
na gnólachtaí ag easpórtáil den chéad uair riamh. Is 
é is aidhm leis an Dearbhán Trádála Ar Líne gnónna 
i gContae Laoise a spreagadh le tairbhe a bhaint as 
na féidearthachtaí a bhaineann le bheith ag díol ar 
líne. In 2017, faomhadh Dearbháin Trádála Ar Líne i 
gcás 11 ghnó, rud a lig dóibh ardán ar líne a 
fhorbairt den chéad uair. 
 

Gradaim Náisiúnta na bhFiontar 
 

Is é Infrastruct AMS as Móinteach Mílic a cháiligh le 
dul ar aghaidh ar son Laoise go dtí Gradaim Násiúnta 
na bhFiontar, 2017. Bunaíodh Infrastruct AMS in 2012 
agus is é an fear a bhunaigh é, an Dr. Thomas 
Callanan, a bhí mar ionadaí ar an gcomhlacht ag an 
gcomórtas. Soláthraíonn an comhlacht réimse 
seirbhísí chun tástáil a dhéanamh ar struchtúir agus 
fiosrúcháin a dhéanamh san earnáil innealtóireachta 
ar fud na hÉireann, na Breataine agus an Mheán-
Oirthir. Tá saineolas ar leith acu maidir le taiscumair 
uisce óil a mhonatóiriú, a ghlanadh, a chlóiriniú agus a 
athchóiriú. 
 

An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 
 

Tá an Sráidbhaile Fiontair Náisiúnta mar ionad 
lárnach ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, 
a bhíonn ar siúl gach bliain. Is iad na hOifigí Fiontair 
Áitiúla a bhainistíonn an Sráidbhaile seo agus bíonn 
31 gnó éagsúil as fud fad na tíre ann, ag cur a dtáirgí 
ar taispeáint agus ag insint do dhaoine faoi na 
tacaíochtaí a fuair siad ó na hOifigí Fiontair Áitiúla 
chun a ngnónna a fhorbairt. 

 
This photo appears in the middle of the above 
paragraph and at the top of the column on page 39 
in the English version. 
 

Chuaigh na mílte cuairteoir isteach sa Sráidbhaile 
Fiontair Náisiúnta i mbliana agus bhuail siad leis an 
bhfear gnó a bhí ann ar son Chontae Laoise, is é sin 
Paddy O‟Connell a bhunaigh Paddy O‟s Granola sa 
Chúlchoill. Thosaigh Paddy ag déanamh granola le 
díol ag margaí feirmeoirí agus é ina mhac léinn sa 
dóigh go mbeadh sé mar fhoinse ioncaim aige. Fuair 
sé ardmholadh óna chustaiméirí agus nuair a bhí sé 
réidh leis an gcoláiste, thosaigh sé ag triail modhanna 
agus oidis nua sa chistin os cionn theach tábhairne a 
thuismitheoirí. Ó shin, tá branda Paddy O‟s i ndiaidh 
fás go gasta agus tá sé ar cheann de na brandaí bia 
ceardaí is aitheanta in Éirinn. Bhí sé ar cheann de na 
taispeántais ba mhó tóir air sa Sráidbhaile Fiontair 
Náisiúnta. 
 

Seachtain na bhFiontar Áitiúil 
 

Ceiliúradh is ea Seachtain na bhFiontar Áitiúil ar 
fhiontraithe áitiúla. Bíonn sí á heagrú ag gach ceann 
de na hOifigí Fiontair Áitiúla sa tír. Bhí sí ar siúl ón  
5-10 Márta agus bhí réimse leathan oiliúna, 
seimineár agus gníomhaíochtaí líonraithe ann le 
haghaidh gnónna i gContae Laoise. Ghlac breis 
agus 100 fiontraí áitiúil páirt sna gníomhaíochtaí 
éagsúla a eagraíodh an tseachtain sin. 
 

An Clár Forbartha Easpórtála 
 

D‟fhorbair Oifig Fiontair Áitiúil Laoise clár uathúil 
forbartha easpórtála in 2017 agus tugadh tacaíocht 
do dheich gcomhlacht áitiúla deiseanna nua sa 
mhargadh easpórtála a fhiosrú. 
 

Forbraíodh an clár seo mar aithníodh go mbeadh 
tionchar suntasach ag an mBreatimeacht ar 
ghnónna áitiúla agus go mbeadh pleananna 
teagmhasachta de dhíth orthu le tionchar na 
Breatimeachta ar a ngníomhaíochtaí easpórtála a 
íoslaghdú. 
 

D‟fhreastail gach ceann de na comhlachtaí ar 
sheimineár oiliúna, óstaithe ag an OFÁ. Díríodh ar dhá 
cheist chomhghaolmhara: tionchar na Breatimeachta 
ar a margaí sa Bhreatain a íoslaghdú agus margaí eile 
thar sáile a fhorbairt mar chúiteamh ar an gcailleadh 
ionchasach gnó ón mBreatain. I ndiaidh an tseimineáir, 
fuair gach gnó meantóireacht duine le duine chun 
margaí easpórtála a fhorbairt agus ansin bronnadh 
Straitéis Forbartha Easpórtála meántéarmach 
indibhidiúil ar gach comhlacht acu. Mar gheall ar an 
gclár uathúil seo agus ar an oiliúint, meantóireacht 
agus forbairt straitéise, tá tuiscint an-mhaith anois ag 
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an deich gcomhlacht seo i gContae Laoise ar na cuir 
chuige atá de dhíth lena ngníomhaíochtaí easpórtála 
a fhorbairt sna blianta atá romhainn. 
 

Oíche Líonraithe Gnó 
 

Tá líonrú neamhfhoirmiúil le húinéirí eile gnó ar 
cheann de na tacaíochtaí is tábhachtaí is féidir le 
fiontraithe a fháil. Ar a aithint sin di, d‟eagraigh OFÁ 
Laoise Oíche Líonraithe Gnó Laoise i mí Mheán 
Fómhair. Bhí breis agus 60 úinéir gnó i láthair agus 
phléigh siad smaointe lena chéile agus d‟éist siad le 
cainteoirí spreagúla. 
 

Chuir an t-iriseoir Steven Miller ó Laois Today Kelly 
Ging faoi agallamh. Is fiontraí óg gradamúil as Port 
Laoise í a bhunaigh Kelly Lou Cakes, gnó a bhfuil 
an-rath air. Labhair sí faoi conas a d‟fhorbair sí a 
branda agus faoi conas a chuaigh sí ar aghaidh 
chuig an gcraobh náisiúnta d‟Fhiontraí Óg na 
hÉireann. D‟inis sí scéal spreagúil faoina tiomantas 
do sheirbhís do chustaiméirí agus do tháirgí 
d‟ardcháilíocht. Thrácht sí freisin ar an dóigh a bhfuil 
na meáin shóisialta in úsáid aici ó bunaíodh a gnó 
lena cur chun cinn. 
 

Ba é Mick Galwey, iarchaptaen rugbaí na hÉireann, 
an príomhchainteoir ar an oíche. Labhair seisean 
faoi na heispéiris a bhí aige ina shaol spóirt a 
chuaigh chun sochair dó ina shaol gnó. Bhí sé 
chomh spreagúil, mealltach céanna mar chainteoir 
faoi chúrsaí gnó is a bhí sé mar chaptaen ar an 
bpáirc imeartha. 
 

An Clár Forbartha Miondíola 
 

Tá an miondíol mar bhunchloch an gheilleagair i 
gcuid mhaith bailte i gContae Laoise. Bíonn 
athruithe ag titim amach go mear sa tionscal seo sa 
lá atá inniu ann agus caithfidh gnónna miondíola 
forbairt dá réir nó fágfar ar cúl iad agus a n-
iomaitheoirí ag dul chun cinn orthu. Chuir OFÁ 
Laoise Clár cuimsitheach Forbartha Miondíola ar fáil 
do mhiondíoltóirí áitiúla in 2017 i gcomhar le ceann 
de na comhairleoirí miondíola is fearr in Éirinn. 
 

Bhí seimineár mar chuid den Chlár Forbartha 
Miondíola inar scrúdaíodh na treochtaí miondíola is 
deireanaí go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus 
inar pléadh an dóigh a rachaidh siad i bhfeidhm ar 
ghnónna i gContae Laoise sna blianta atá romhainn. 
Tugadh cuairt chomh maith ar gach miondioltóir a bhí 
rannpháirteach sa chlár le scrúdú a dhéanamh ar 
leagan amach reatha a siopaí agus ar a n-oibríochtaí. 
Rinneadh pleananna gnímh indibhidiúla ina raibh 
céimeanna praiticiúla chun na gnónna a fhorbairt. 
Ghlac 15 ghnó éagsúla i gContae Laoise a bhíonn ag 
plé go díreach le custaiméirí páirt sa chlár, tithe 
tábhairne, caiféanna, siopaí, gruagairí agus 
cógaiseoirí ina measc. Dar le gach duine de na 
rannpháirtithe, b‟fhiú go mór dóibh a gcuid ama a 

infheistiú sa chlár agus chuaigh an méid a d‟fhoghlaim 
siad chun sochair dá ngnónna láithreach. 
 

Barraineacht – an Clár Lean for Micro 
 

Bíonn teicnící na barraineachta in úsáid le dul i 
ngleic leis an iomaíocht i gcúrsaí gnó agus le cumas 
fostaithe a fheabhsú maidir le saincheisteanna a 
aithint agus oibríochtaí a fheabhsú. Baineann an 
bharraineacht lena bheith éifeachtach, éifeachtúil 
agus le rudaí a dhéanamh ar dhóigh níos gasta, níos 
fearr agus níos saoire. Is é is aidhm leis an 
mbarraineacht an cur amú a chur ar ceal agus a 
bheith ag feabhsú go leanúnach. Aithníonn OFÁ gur 
féidir feabhas suntasach ar tháirgiúlacht agus ar 
bhrabúsacht a bhaint amach ach prionsabail na 
barraineachta a chur i bhfeidhm. Tá cuidiú tugtha 
aici d‟úinéirí/bainisteoirí gnó i gContae Laoise 
modheolaíochtaí na barraineachta a chur i bhfeidhm 
ina ngnónna féin. 
 

In 2017, d‟óstaigh OFÁ Laoise dhá sheimineár faoi 
phrionsabail na barraineachta d‟fhonn lucht gnónna 
áitiúla a chur ar an eolas faoi na modhanna seo. Mar 
thoradh ar na seimineáir seo, tugadh tacaíocht do 
cheithre ghnó páirt a ghlacadh inár gclár Lean for 
Micro, clár doimhin meantóireachta agus comhairle 
inar cuireadh lucht na ngnónna ag obair le speisialtóir 
barraineachta chun réimsí ina ngnónna a bhféadfaí 
iad a fheabhsú a aithint. Tá sé curtha in iúl ag gach 
ceann de na gnónna seo gur éirigh go mór leo 
teicneolaíochtaí barraineachta a chur i bhfeidhm. 
Bhain na ceithre ghnó a bhí páirteach sa chlár le 
hearnálacha éagsúla: bia, mótair, fáilteachas agus 
TF. Léiríonn sé sin nach mbaineann prionsabail na 
barraineachta le comhlachtaí déantúsaíochta amháin 
agus gur féidir le gach gnó tairbhe a bhaint astu. 
 

An tAcadamh Bia 
 

Tionscnamh de chuid OFÁ Laoise, Bhord Bia agus 
SuperValu é an tAcadamh Bia chun gnónna 
nuathosaithe san earnáil bhia agus deochanna a 
chothú. Díríonn sé ar réimsí éagsúla amhail pleanáil 
gnó, treochtaí tomhaltóirí a thuiscint agus maoiniú a 
fháil. Tugann sé deis do rannpháirtithe a dtáirgí a 
fhorbairt go dtí an caighdeán cuí le go mbeidh siad 
indíolta in SuperValu. Bíonn OFÁ Laoise ag tacú le 
táirgeoirí beaga áitiúla bia agus deochanna trí Chlár 
Bíogtha an Acadaimh Bhia, ar tionscnamh oiliúna 
agus meantóireachta é. Bhí an-rath ar an Acadamh 
Bia i gContae Laoise agus tá naonúr táirgeoirí beaga 
bia agus deochanna sa chontae ag díol a gcuid 
earraí i siopaí SuperValu faoi láthair mar chuid den 
Acadamh Bia. 
 

Clár Forbartha Bainistíochta 
 

Chuir OFÁ Laoise an Clár Forbartha Úinéirí-
Bainisteoirí ar fáil den chéad uair in 2017 d‟úinéirí 
gnónna i gContae Laoise ar bainisteoirí freisin iad. Is 
clár iomráiteach atá sa chlár seo. 
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Ba é an Clár Forbartha Úinéirí-Bainisteoirí an clár 
ba chuimsithí riamh a cuireadh ar fáil do ghnónna 
beaga i gContae Laoise agus é mar chuspóir leis 
comhlachtaí a dhéanamh cobhsaí agus réidh don 
fhás agus d‟iomaíocht mhéadaithe. Bhí 15 
cheardlann sa chlár mar aon le seisiúin indibhidiúla 
mheantóireachta. Ghlac naonúr úinéirí-bainisteoirí 
gnó páirt sa chlár seo agus thug siad le fios go raibh 
sé ar an gclár ba thairbhí dá raibh siad páirteach 
iontu riamh. 

 

Lá Náisiúnta Fhiontair na mBan 
 
Ceiliúradh bliantúil é Lá Náisiúnta Fhiontair na 
mBan ar an ról tábhachtach atá ag mná i gcúrsaí 
gnó. Bhí breis agus 100 bean ghnó linn ar an 12 
Deireadh Fómhair faoi choinne imeachta in Óstán 
an Heritage i gCoill an Aird le plé a dhéanamh ar an 
téama “Doirse ar Mhargaí Nua a Oscailt”. Ba í Carol 
Coleman ó RTÉ bean an tí agus stiúraigh sí plé ag 
painéal de mhná iomráiteacha gnó: Ramona 
Nicholas, Bernice Moran agus Margaret Jeffares. 
Rinne an dearthóir Heidi Higgins, atá lonnaithe i 
Laois, taispeántas dóibh siúd a bhí i láthair dá 
bailiúchán nua Online City. 
 
Táscaire Feidhmíochta 2016  
 
Forbairt Eacnamaíochta 
 

Líon na ndearbhán  
 

trádála ar líne faofa ag an OFÁ 
in 2016 18 

Líon na ndearbhán trádála ar 
líne a tarraingíodh síos in 2016 17 

Líon na rannpháirtithe a fuair 
meantóireacht ó 01/01/2016 go 
31/12/2016 218 

 
An Rannóg Pleanála 
 
Is é cuspóir foriomlán na Rannóige Pleanála 
forálacha na nAchtanna Pleanála a chur i bhfeidhm 
agus bearta tacaíochta fóirsteanacha a chur ar fáil 
chun leas fisiciúil, sóisialta agus eacnamaíochta an 
chontae a chur chun cinn sa dóigh go gcosnófar 

agus go n-ardófar caighdeáin mhaireachtála ann 
agus go gcruthófar agus go gcothófar deiseanna 
oibre de réir phrionsabail na hinbhuanaitheachta. 
 
Is féidir an Rannóg Pleanála a bhriseadh síos ina 
cúig cuid: 
(i) Bainistiú na Forbartha 
(ii) Pleanáil 
(iii) Forfheidhmiú Pleanála 
(iv) Rialú Foirgneamh 
(v) Eastáit Tithíochta Nach Bhfuil Críochnaithe 
 
(i) Bainistiú na Forbartha 
 
724 líon na n-iarratas pleanála a fuarthas in 2017. 
Bhí 195 acu sin neamhbhailí, áfach, agus b‟éigean 
do na hiarratasóirí iarratas nua a chur isteach. Is iad 
seo a leanas na príomhchúiseanna a raibh comhaid 
phleanála neamhbhailí: fógraí poiblí a bheith as dáta 
nó gan a bheith curtha in airde ar an láithreán féin, 
ceadanna a tugadh roimhe a bheith imithe in éag, 
ainm an ghníomhaire a bheith fágtha as 
mapaí/líníochtaí, gan pointe an tuaiscirt a bheith 
léirithe, agus gan achair a bheith léirithe ar leagan 
amach láithreán. 
 
Tá briseadh síos le fáil sa tábla seo thíos ar na 
hiarratais bhailí pleanála a fuarthas agus ar na cinntí 
a rinneadh ina leith in 2017: 
 
Líon na n-iarratas bailí a fuarthas:  528  
Líon na gcinntí a rinneadh:  497 
Líon na n-iarratas ar glacadh leo:  475 
Líon na n-iarratas a diúltaíodh:  22 
 
Tionscnaimh um Sheirbhís do Chustaiméirí 
 
In 2017, leanadh le scanadh a dhéanamh ar iarratais 
phleanála de réir mar a fuarthas iad. Bhí an pobal in 
ann amharc ar na hiarratais phleanála uile ar líne 
taobh istigh de choicís de iad a bheith faighte ag an 
Údarás Pleanála. 
 
Bhí 422 cruinniú réamhphleanála ann in 2017 ag a 
raibh deis ag an bpobal cúrsaí pleanála a phlé le 
pleanálaí sula gcuirfidís iarratas pleanála isteach. 
D‟éascaigh na pleanálaithe cúrsaí don phobal trí roinnt 
cruinnithe réamhphleanála suímh a eagrú freisin. 
 
Phróiseáil Comhairle Contae Laoise 42 iarratas 
Chuid 5 in 2017. 
 
Tá an-tóir i gcónaí ar an suíomh gréasáin pleanála; 
bhí 77,263 amas ann anuraidh. 
 
(ii) Pleanáil 
 
Tá an Phleanáil iontach tábhachtach i bhforbairt 
fhisiciúil, eacnamaíochta agus shóisialta Chontae 
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Laoise. Tá an creat straitéiseach agus an 
comhthéacs polasaí a mbíonn an tÚdarás Áitiúil ag 
déanamh a gcinntí pleanála dá réir leagtha amach i 
bPlean Forbartha Contae Laoise 2011- 2017.  
 
An Plean Forbartha Contae, 2017-2023 
 
Glacadh Plean Forbartha Contae nua le haghaidh 
Chontae Laoise ar an 24 Iúil, 2017 don tréimhse 
2017-2023. Eisíodh Treoir Aire maidir leis an 
Straitéis um Fhuinneamh Gaoithe agus thug an 
tAire chun conclúide í ar an 28 Meán Fómhair 2017. 
 
Pleananna Ceantair Áitiúla 
 
Leathnaíodh Plean Ceantair Áitiúil na Gráige, 2012-
2018 a fhad le Deireadh Fómhair 2022 ag an 
gcruinniú den Chomhairle ar an 26 Meán Fómhair, 
2017 i gcomhar le Comhairle Contae Cheatharlach, 
a leathnaigh Plean Ceantair Áitiúil Bhaile 
Cheatharlach agus an Cheantar Máguaird freisin. Is 
cuid den chomhphlean spásúil é seo le haghaidh an 
mhórcheantair uirbigh agus déanfar athbhreithniú 
air i gcomhar le Comhairle Contae Cheatharlach. 
 
Cuireadh tús le hobair ar na Pleananna Ceantair 
Áitiúla le haghaidh Phort Laoise, Chúil an tSúdaire 
agus Mhóinteach Mílic i Ráithe 4 de 2017. Cuireadh 
Páipéir Shaincheisteanna thart agus bhí ócáidí buail 
isteach duine le duine i ngach leabharlann sna 
bailte seo i mí na Samhna 2017. Tiocfaidh an 
próiseas seo chun críche in Ráithe 4 de 2018. 
 
Straitéis faoi Fhearann Phoiblí Phort Laoise / 
Ráiteas Físe 
 
I mí na Bealtaine 2017, chríochnaigh VA BilFinger 
agus comhairleoirí “Fís do Phort Laoise – Straitéis 
maidir le Lár an Bhaile a Fheabhsú, 2040 agus ar 
aghaidh”. Is é atá in Fís Phort Laoise plean a 
dhéanann athscrúdú ar Lár an Bhaile agus a 
athdhearann na cuspóirí atá leis chun go mbeidh 
rath ar an áit sa chomhthéacs athaitheach sóisialta, 
comhshaoil agus eacnamaíochta suas go 2040 
agus ina dhiaidh sin. Forbraíodh plean le struchtúr 
níos comhtháite agus níos cothromaithe a bhaint 
amach i bPort Laoise. 
 
Díríonn sé ar spásanna agus ar fhoirgnimh 
chomhaimseartha a chruthú agus ar naisc agus 
bealaí siúil a fhorbairt ar dhóigh a leagann béim ar 
thréithe uathúla agus ar shócmhainní oidhreachta 
an bhaile. Sna modhanna a úsáideadh leis an 
bplean a dhéanamh, rinneadh tosaíocht d‟fheabhas 
a chur ar leagan amach agus ar in-úsáideacht Phort 
Laoise trí fhearann phoiblí a chur ar fáil de réir creat 
pleanála a sholáthraíonn spásanna uirbeacha atá 
nasctha go maith le chéile d‟áitritheoirí, gnónna 
agus cuairteoirí. 

An Scéim um Chur le Forbairt, 2017-2023 
 
Rinneadh athbhreithniú ar an Scéim um Chur le 
Forbairt, 2013-2017 in 2017 agus ghlac an 
Chomhairle scéim nua ag cruinniú mhí Dheireadh 
Fómhair. Tugadh dreasachtaí nua isteach sa scéim 
le tógáil tithe agus tógáil áiteanna cónaithe os cionn 
siopaí a spreagadh. Chomh maith leis sin, 
laghdaíodh na tabhaigh a bhíonn le híoc i dtaca le 
forbairtí tráchtála. 
 
Caomhnú 
 
Bhí dhá scéim deontais ar leith i bhfeidhm ag 
Comhairle Contae Laoise in 2017 maidir le 
Déanmhais faoi Chosaint, le maoiniú ón Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 
 
Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha, 2017 
 
• Thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta €96,890 do Chomhairle Contae 
Laoise (méadú ó €50,000 in 2016) 

• Dáileadh sin ar 13 thionscadal ar fud an 
chontae 

Ciste do Dhéanmhais atá i mBaol 
 
• Tugadh maoiniú do dhá thionscadal i 

gContae Laoise, €46,000 san iomlán 
• Teach Midland, Port Laoise agus Eaglais 

Naomh Pól, Cúil an tSúdaire 
 
Dearbhuithe Chuid 57 
 
Rinneadh próiseáil ar 14 Dhearbhú Chuid 57 maidir 
le hoibreacha ar Dhéanmhais faoi Chosaint in 
áiteanna éagsúla ar fud Chontae Laoise in 2017. 
 
Forbairt Údaráis Áitiúil (Tionscadail Chuid 8) 
Tugadh cead Chuid 8 don tionscadal seo a leanas 
amháin in 2017: 
 
• Forbairt leabharlainne nua, An 

Phríomhshráid, Port Laoise 
 
Tréigeadh 
 
Bíonn a cumhachtaí faoin Acht um Láithreáin 
Thréigthe, 1990 á bhfeidhmiú ag an gComhairle 
agus í ag díriú ar an réadmhaoin atá ar Chlár na 
Láithreán Tréigthe. Bítear ag plé leis na ceisteanna 
atá gan réiteach i gcomhar leis na húinéirí agus 
ansin baintear réadmhaoin nach meastar a bheith 
tréigthe níos mó den Chlár. 
 
Sainmhíniú ar Láithreán Tréigthe 
 
Is mar seo a leanas a dhéantar Láithreán Tréigthe a 
shainmhíniú san Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990: 
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“Aon talamh a bhaineann, no ar dóigh dó baint, go 
feadh méid ábhartha, ó thaitneamhacht, ó 
shainghné nó ó dhealramh na talún i 
gcomharsanacht na talún atá i gceist 

a) mar gheall ar dhéanmhais atá ina bhfothraigh, 
tréigthe nó contúirteach a bheith ar an talamh i 
gceist, nó  

b) mar gheall ar an talamh nó aon déanmhais ar 
an talamh i gceist a bheith ligthe i bhfaillí, 
mímhaiseach nó gráiniúil, nó 

c) 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. 

 
Líon Iomlán na gComhad a 
osclaíodh le haghaidh 2017: 

9 

Líon Iomlán na gComhad a 
druideadh in 2017 siocair aird a 
bheith á tabhairt ar an tréigeadh: 

35 

Líon Iomlán na gComhad: 66 

(iii) Forfheidhmiú um Pleanáil 
 

Féachann an tÚdarás Pleanála, de réir na 
riachtanas reachtúil atá leagtha amach faoi na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2013 
arna leasú, lena chinntiú go ndéantar de réir 
ceadanna pleanála agus go gcuirtear cosc freisin ar 
fhorbairtí neamhúdaraithe. 
 

Lean an fhoireann Forfheidhmithe ar aghaidh le 
hobair in 2017 lena chinntiú gur fiosraíodh sáruithe 
ar an dlí pleanála agus gur leanadh leis na fiosruithe 
ar na sáruithe sin. 
 

In 2017, bhí baill foirne de chuid na Comhairle i láthair 
sa Chúirt 32 uair maidir le hionchúisimh forfheidhmithe, 
agus cé go bhfuil cásanna áirithe go fóill ag dul ar 
aghaidh, réitíodh naoi gcás go rathúil in 2017. 
 

Thug an tÚdarás Pleanála 199 fógra forfheidhmithe, 
d‟eisigh sé 284 litir rabhaidh agus d‟fhiosraigh sé 
113 gearán. Léiríonn siad seo go léir go mbíonn an 
Rannóg Forfheidhmithe ag obair go gníomhach i 
dtaca le neamh-chomhlíonadh pleanála agus 
forbairt neamhúdaraithe. 
 

Ceadúnú Imeachtaí Amuigh 
 

Sainmhínítear imeacht amuigh mar thaibhsiú poiblí 
a bhfuil ceol, damhsa, léirithe siamsaíochta poiblí nó 
a leithéid de ghníomhaíocht i gceist leis agus a 
tharlaíonn go hiomlán nó go príomha faoin spéir nó i 
ndéanmhas nach bhfuil díon air, a bhfuil díon 
sealadach air nó a bhfuil díon inbhainte air, nó i 

bpuball nó ina leithéid de dhéanmhas sealadach. 
Bíonn ar eagraitheoirí imeachtaí den chineál seo 
ceadúnas a fháil ón Údarás Pleanála sa chás ina 
bhfuil 5,000 duine nó níos mó sa lucht féachana. 
Sampla den chineál imeacht amuigh atá i gceist is 
ea an Phicnic Leictreach atá á reáchtáil gach bliain ó 
bhí 2004 ar an tSráidbhaile. 
 

(iv) Rialú Foirgneamh 
 

Bíonn an Rannóg Rialú Foirgneamh ag plé leis na 
fógraí uile tosach feidhme a fhaightear agus 
déanann sí cigireachtaí ar na foirgnimh lena chinntiú 
go bhfuil siad tógtha de réir na rialúchán éagsúil a 
bhaineann le Rialú Foirgneamh. 
 
Líon na bhfógraí bailí tús feidhme a 
fuarthas: 

182 

Líon na bhfógraí tús feidhme maidir le 
hAthrú Úsáide/ Leasuithe/  

 

Athchóirithe/ Sínte: 31 
Líon na bhFógraí maidir le foirgnimh 
thráchtála 

25 

Líon na bhfoirgneamh tráchtála a clúdaíodh: 25 
Líon na n-áiteanna cónaithe clúdaithe ag 
fógraí bailí tosach feidhme: 

184 

  
Líon na bhfoirgneamh a ndearnadh 
cigireacht orthu: 

30 

Líon na bhfoirgneamh a ndearnadh 
cigireacht orthu mar % de na foirgnimh 
clúdaithe ag fógraí bailí Tús Feidhme: 

12% 

 

(v) Eastáit Tithíochta Nach Bhfuil 
Críochnaithe 

 

Tá Comhairle Contae Laoise freagrach as ceannas a 
ghlacadh ar eastáit. In 2017, glacadh ceannas ar 
sheacht n-eastát, atá liostaithe thíos. Go traidisiúnta, 
tharlaíodh a leithéid nuair a d‟fhaightí iarratas ó 
fhorbróir eastáit agus/nó ó úinéirí tithe in eastát. Le 
blianta beaga anuas, áfach, tá idirghabháil déanta 
ag Comhairle Contae Laoise sa chás inar theip ar an 
bhforbróir an t-eastát a thabhairt chun críche d‟fhonn 
an obair a chríochnú, agus bíonn an obair seo á 
maoiniú ag an mbanna. In 2017, leanfar leis an 
bpolasaí dul sa tóir go gníomhach ar an bhforbróir 
agus ar shealbhóir an bhanna. 
 

Glacadh na heastáit seo a leanas faoi cheannas in 
2017: 
 
1. Cúirt Jessop, Cearnóg Hynds  
2. Cúirt Osraí, Buiríos Mór Osraí 
3. Geata an Chaisleáin, Cúil an tSúdaire 
4. An Sráidbhaile 
5. Ceantar 1, Céim II Bellingham  
6. Glenbrook, Baile Átha an Róine 
7. Ard Erin, Maighean Rátha 
 

(ar áiteanna cónaithe “aonuaire” iad 96 acu)
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Déanann an Rannóg Pleanála iarracht teagmháil a 
dhéanamh le háitritheoirí in eastáit gan chríochnú 
lena gcoinneáil ar an eolas go hiomlán faoi dhul 
chun cinn maidir lena n-eastáit. 
 
Táscairí Feidhmíochta 2016  
 
Foirgnimh nua a ndearnadh cigireacht orthu 
 

Foirgnimh nua a ndearnadh 
cigireacht orthu mar chéatadán 
de na foirgnimh nua ar cuireadh 
fógra chuig an údarás áitiúil ina 
leith 

14.35% 
Líon na gcinntí pleanála 
údaráis áitiúil a bhí faoi réir 
achomhairc de chuid an Bhord 
Pleanála agus a ndearna an 
Bord cinneadh fúthu in 2016 

6 
% na gcinntí a dheimhnigh (le 
héagsúlú nó gan éagsúlú) an 
cinneadh a rinne an t-údarás 
áitiúil 

66.67% 
 
Feidhmíocht cásanna Forfheidhmithe a 
druideadh mar chásanna réitithe 
 

Líon iomlán na gcásanna 
pleanála curtha ar aghaidh 
chuig an údarás áitiúil nó 
tionscnaithe ag an údarás áitiúil 
in 2016 agus a fiosraíodh 102 

Líon iomlán na gcásanna a 
druideadh in 2016 149 

% de na cásanna a druideadh 
in 2016 a bhí dífe faoi Chuid 
152(2) nó curtha faoi urchosc 
reachta nó a bhain le forbairt 
dhíomhaithe 29.53% 

% de na cásanna a druideadh 
agus a réitíodh chun sástachta 
an Údaráis Áitiúil trí 
idirbheartaíocht 9.4% 

% na gcásanna a druideadh 
mar gheall ar nósanna 
imeachta forfheidhmithe 61.07% 

Líon Iomlán na gcásanna 
Pleanála atá á bhfiosrú amhail 
31/12/2016 134 
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An Coiste Polasaí Straitéisigh Tithíochta 
 
An Cathaoirleach: Paddy Bracken, M.C.C. 
 
Baill Ó na hEarnálacha 
 
Willie Aird, M.C.C. Michael Kelly Jr. 
Caroline Dwane Stanley,  
M.C.C (Forbairt/Foirgníocht)   
Catherine Fitzgerald, 
M.C.C Andrew Cremin  
Paschal McEvoy, M.C.C. (Gnó/Tráchtáil) Sheelagh 

Coyle (Cuimsiú Sóisialta) 
Michael Cobbe 
(Pobal/Deonach) 

 
An Stiúrthóir Seirbhísí: Gerry Murphy  

Oifigeach  
Feidhmeannach  
Sinsearach: Ian McCormack  

Innealtóir  
Feidhmeannach  
Sinsearach:  P J Dempsey  

Oibrí Sóisialta  
Sinsearach: Fionnuala Daly  
 
AN tSEIRBHÍS TITHÍOCHTA 
 
Is é an Croíchuspóir atá ag an tSeirbhís Tithíochta 
féachaint chuige go mbíonn caighdeán 
leordhóthanach cóiríochta tithíochta atá 
fóirsteanach dá riachtanais ag gach saoránach 
agus, chomh fada agus is féidir, í sin a bheith ar fáil 
in áit a bhfuil siad sásta maireachtáil ann ar feadh 
achair a fhóireann dóibh, agus seirbhís 
fhreagarthach, thacúil a chur ar fáil dóibh siúd a 
bhfuil cuidiú de dhíth orthu.  
 
Buaicphointí in 2017 
 
• Fuarthas 48 aonad le haghaidh tithíocht 

shóisialta in áiteanna éagsúla ar fud an 
chontae 

• Seachadadh go rathúil 224 deontas do 
dhaoine atá faoi chumas agus do dhaoine 
aosta atá ina gcónaí sa chontae 

• Seachadadh go rathúil 58 aonad breise faoin 
gClár um Chaiteachas Reatha ar Thithíocht 
Shóisialta) 

• Faomhadh dearadh Chéim 1 don fhorbairt 5 
aonad atá molta i Ráth Domhnaigh 

 
Tuairisc ar an gCoiste Polasaí Straitéisigh 
 
Tháinig an Coiste Polasaí Straitéisigh Tithíochta le 
chéile 5 uaire – i mí Eanáir, Feabhra, Aibreáin, 
Mheithimh agus Mheán Fómhair 2017 – agus 

phléigh na Baill ceisteanna éagsúla agus rinne siad 
nóta díobh. 
 
An Clár Infheistíochta i dTithíocht Shóisialta 
€29,400,000 an méid a dáileadh go sealadach ar an 
gClár Infheistíochta i dTithíocht Shóisialta don 
tréimhse 2015 go 2017. Áirítear leis sin aonaid 
shóisialta a thógáil, áitribh a fháil, aonaid Chuid V, 
Cur Ar Ais Tithe Folamha agus Scéim Cúnaimh 
Caipitil. 
 
Le linn 2017, leanadh ar aghaidh le hobair thógála ar 
33 aonad nua i Slí Conniberry, Port Laoise agus 
beidh siad réidh i Ráithe 1, 2018. 
 

 
 
Fuarthas 48 aonad tithíochta (aonad amháin Chuid 
V ina measc). Tá fiche aonad tithíochta eile sa 
phróiseas tíolactha/díolacháin chomhaontaithe. Tá 
seacht scéim chaipitil – i Ráth Domhnaigh, i 
Móinteach Mílic, i mBaile Átha an Róine, i mBaile 
Mhuiris, i Maighean Rátha, in Hillview agus i Lána 
Harpur, Phort Laoise – á gcur trí phróiseas faofa na 
Roinne faoin gCéim Chaipitil. Faoin gClár um Chur 
Ar Ais Tithe Folamha, sholáthair an Roinn €33,170 
sa bhreis ar mhaoiniú na Comhairle féin le 
hathchóiriú a dhéanamh ar 5 aonad fholamha. 
Rinneadh athchóiriú ar 56 aonad san iomlán agus 
athligeadh amach ar cíos iad in 2017. 
 
An Scéim Cóiríochta Cíosa agus Léasú 
 
Go dtí seo, tá 225 áit chónaithe faighte ag an 
Rannóg Tithíochta faoin Scéim Cóiríochta Cíosa 
agus tá 285 áit chónaithe faighte faoin tionscnamh 
um Léasú Sóisialta. In 2017, glacadh 47 aonad úr 
faoi láimh faoin Tionscnamh um Léasú Tithíochta 
Sóisialta. Tá faomhadh faighte ón Roinn i dtaca le 35 
aonad eile agus táthar ag súil go mbeidh siad sa 
chóras in 2018. 
 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) 
 
Cuireadh tús leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i 
Laois ar an 1 Nollaig, 2016 agus bhí 293 tionóntacht 
gníomhach faoin 31 Nollaig, 2017. Ní mór cigireacht a 
dhéanamh ar gach áit chónaithe ÍCT taobh istigh de 8 
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mí ón uair a dhéantar an chéad ÍCT leis an tiarna 
talún. Rinneadh 133 cigireacht san iomlán in 2017. 
Cuireadh cóiríocht ar fáil trí ÍCT in 18 gcás ina raibh na 
cliaint gan dídean. 
 
Cóiríocht do Thaistealaithe 
 
Tá an Clár Cóiríochta do Thaistealaithe, 2014-2018 
á chur i bhfeidhm ag an Rannóg Tithíochta i gcónaí. 
Tá spriocanna cóiríochta faoin gClár ó 2014 go 
2017 bainte amach. 
 
Uasghrádú Creatlach agus Oibreacha 
Feabhsúcháin 
Le maoiniú na Roinne le haghaidh uasghrádaithe i 
dtaca le fuinneamh agus le deontais aonuaire 
oiriúnaithe, bhí an Rannóg Tithíochta in ann 
feabhsuithe suntasacha struchtúrtha a dhéanamh 
do roinnt áiteanna cónaithe dá cuid. Faoin gclár um 
oibreacha oiriúnaithe ar thithe sóisialta, bhain 23 
tionónta tairbhe as oibreacha a rinneadh ar 
sheomraí fliucha, ar áiseanna cithfholcadáin agus ar 
rampaí in 2017. 
 
Bainistiú Eastát 
 
Is feidhm lárnach den obair a dhéanann an Rannóg 
Tithíochta é bainistiú eastát. Thug an Rannóg 
Tithíochta réimse tacaíochtaí do ghrúpaí éagsúla 
áitritheoirí nuair ba chuí. 
 
Deontais Phríobháideacha  
 
In 2017, sholáthair an Roinn €936,729 le haghaidh 
Scéimeanna Deontais um Oiriúnú Tithíochta do 
Dhaoine Scothaosta agus do Dhaoine atá faoi 
Mhíchumas. Trí bhainistiú éifeachtach a dhéanamh 
ar an maoiniú atá ar fáil, bhí an Rannóg Tithíochta in 
ann an scéim a choinneáil ag dul i rith na bliana uile. 
 
Measúnú um Riachtanais Tithíochta 
 
Rinneadh Measúnú um Riachtanais Tithíochta i mí 
na Bealtaine agus i mí Mheithimh, 2017 agus 
críochnaíodh é agus údaraíodh é ar an 19 Iúil, 
2017. Rinneadh measúnú ar 160 teaghlach. Bhí 
1,468 teaghlach i dteideal tacaíocht tithíochta 
sóisialta amhail an 28 Meitheamh, 2017, is é sin 
dáta an Mheasúnaithe um Riachtanais Tithíochta. 
Cinneadh nach raibh 66 de na teaghlaigh i dteideal 
tacaíocht tithíochta sóisialta. 
 
Ionad Áiseanna Treo Nua Phort Laoise  
 
Tá ról tábhachtach i gcónaí ag Ionad Áiseanna Treo 
Nua Phort Laoise i mbonneagar sóisialta, 
eacnamaíochta agus pobail Phort Laoise agus tá 
seirbhísí riachtanacha sóisialta agus oiliúna á gcur 

ar fáil ann don phobal. Bíonn an crèche, na seomraí 
iarscoile agus na seomraí cruinnithe, pobail agus 
oiliúna in úsáid go mór chun réimse seirbhísí, cúrsaí 
oideachais, ranganna gníomhaíochtaí fisiciúla agus 
seirbhísí tacaíochta teaghlaigh a chur ar fáil. 
 
Táscairí Feidhmíochta 2016 
 
Am agus costas meánach athligin; Costas 
Cothabhála de réir an Aonaid 
 

An t-am meánach ón dáta a 
fágadh an áit chónaithe 
folamh go dtí an dáta in 
2016 nuair a cuireadh tús le 
tionóntacht nua (seachtainí) 

10.92 
seachtain 

An costas meánach a 
caitheadh ar áiteanna 
cónaithe a dhéanamh réidh 
le haghaidh a n-athligean ar 
cíos do thionóntaí nua (€) 5,402.73 

An costas meánach in 
aghaidh an aonaid in 2016 
as tithíocht de chuid an 
údaráis áitiúil a dheisiú agus 
a chothabháil (€) 917.72 

 
Cigireachtaí san Earnáil Tithíochta Príobháidí ar 
Cíos; Daoine Fásta atá Gan Dídean go 
Fadtéarmach 
 

Líon iomlán na 
dtionóntachtaí cláraithe i 
gceantar an údaráis áitiúil 
ag deireadh mhí Mheithimh 
2016 3,668 

Líon na n-áiteanna cónaithe 
a ndearnadh cigireacht  
orthu in 2016 40 

% na n-áiteanna cónaithe a 
ndearnadh cigireacht orthu 
in 2016 nach raibh ag teacht 
leis na caighdeáin sna 
rialacháin 25.00 

Líon na n-áiteanna cónaithe 
neamh-chomhlíontacha a 
tugadh chun comhlíontachta 
in 2016 10 

Líon na ndaoine fásta a 
rangaíodh mar Dhaoine Gan 
Dídean agus i gCóiríocht 
Éigeandála ar 31/12/2016 7 

% na nDaoine fásta a bhí, ar 
an dáta sin, i ndiaidh a bheith 
i gcóiríocht éigeandála le 6 
mhí roimhe sin 0.00 
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An Ceannasaí Airgeadais: Gerry Murphy 

An Cuntasóir 
Airgeadais/Bainistíochta: Julie Bergin 
 

Tá an Roinn Airgeadais freagrach as na seirbhísí 
seo a leanas: 

 

Mótarcháin, Cuntais Is Iníoctha, Bailiú Ioncaim (Rátaí, 
Táillí Dóiteáin, Cíos, Iasachtaí, Ranníocaíochtaí 
Forbartha), íocaíochtaí ar áiteanna cónaithe 
príobháideacha neamhphríomha, Iniúchtóireacht 
Inmheánach, Ullmhú na mBuiséad Bliantúil agus na 
Ráiteas Airgeadais, Bainistiú Airgeadais agus na 
cúrsaí uile gaolmhara 
 

Rátaí Tráchtála 
 

€66.57 an Ráta Bliantúil Ginearálta ar Luacháil. 
 
Táillí Uisce agus Dramhuisce 
 

Ar an 21 Deireadh Fómhair, 2016, ghlac Uisce Éireann 
freagracht as sonraisc custaiméirí uisce nach 
custaiméirí baile iad maidir le Seirbhísí Uisce, lena  
n-áiríodh Seirbhísí Uisce Ilghnéitheacha/Cúntacha. 
Ghlac Uisce Éireann freagracht freisin as íocaíochtaí, 
bailiúcháin agus bainistiú ceisteanna custaiméirí maidir 
le sonraisc nach sonraisc bhaile iad. Leanfaidh 
Comhairle Contae Laoise ar aghaidh le léamh méadar 
agus le hoibríochtaí méadar agus tabharfaidh sí 
tacaíocht d‟Uisce Éireann chun ceisteanna custaiméirí 
a réiteach. 
 

Íoc Pras Cuntas 
 

Déanann an Chomhairle de réir théarmaí an Achta 
um Íoc Pras Cuntas arna leasú ag Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach i mBearta 
Tráchtála). 
 

Líon iomlán na n-íocaíochtaí déanacha níos mó ná 
€250: Náid 
 

Táscairí Feidhmíochta 2016 
 

Achoimre 5 bliana ar iarmhéid an chuntas 
ioncaim 

2013 €-493,027 

2014 €-393,286 

2015 €-297,861 

2016 €-198,369 

2017 €-128,095 
 

Achoimre 5 bliana ar an gcéatadán de leibhéil 
bhailithe mórfhoinsí ioncaim 
Na figiúirí indibhidiúla céatadáin do gach ceann acu 
seo a leanas 
(a) Rátaí, (b) Cíos agus Blianachtaí agus 

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

 

Rátaí 75% 76% 75% 

Cíos agus Blianachtaí 96% 95% 96% 

Iasachtaí Tithíochta 64% 65% 68% 

    
 

Uasdátú MyPay  
 

Tá an tionscadal seo ag dul ar aghaidh de réir an sceidil 
agus an bhuiséid faoi láthair. Tá 72 fostaí lonnaithe san 
ionad seirbhísí comhroinnte i láthair na huaire. Tá 
Céimeanna 1, 2, 3, 4 agus 5 curtha i gcrích in am. Is iad 
seo a leanas na húdaráis áitiúla a bhfuil an córas beo ina 
leith: Comhairlí Contae Laoise, Uíbh Fhailí, Longfoirt, Ros 
Comáin, na hIarmhí, Liatroma, na Gaillimhe, 
Cheatharlach, Mhuineacháin, an Chabháin, Chill Dara, na 
Mí, Chill Chainnigh, Lú, Bhaile Átha Cliath Theas, 
Thiobraid Árann, Chiarraí, Chill Mhantáin, Shligigh, 
Mhaigh Eo, an Chláir, Dhún na nGall, Luimnigh agus 
Phort Láirge; Comhairlí Cathrach Luimnigh, Phort Láirge, 
Chorcaí agus na Gaillimhe; agus an Ghníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil. 
 

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

Luach na nÍocaíochtaí €1,669m 
Líon na nÍocaíochtaí 2,025,784 
Líon na nGrúpaí Íocaíochta a  
Íocadh 5,457 
Líon na nÉileamh Párolla 2,787 
 

Tá an obair chun Comhairlí Contae Fhine Gall agus Dhún 
Laoghaire/Ráth an Dúin a thabhairt ar bord agus a chur 
beo faoi dheireadh na Bealtaine 2018 ag dul go maith 
mar chuid de Chéim 6. Tá obair idir lámha freisin le 
Comhairle Contae Chorcaí a thabhairt ar bord in 2018. 
 

Tá tús curtha le gné an aoisliúntais den tionscadal. Tá 
an mhapáil próisis “mar atá” tugtha chun críche. 
Eagraíodh ceardlanna i roinnt Údarás Áitiúil maidir le 
mapáil próisis “mar a bheidh” agus riachtanais sonraí. 
• Cuireadh seirbhís phíolótach i gcrích go rathúil i 

gComhairlí Contae Laoise agus Cheatharlach agus 
sa Ghníomhaíocht Bainistíochta Rialtais Áitiúil i mí 
Mheán Fómhair 2016. 

• Tá seirbhísí pinsin 15 údarás áitiúla beo faoi láthair 
agus tá plean ann an chuid eile a thabhairt ar bord 
in 2018. 

 

D‟éirigh le MyPay caighdeán ISAE 3402 a bhaint 
amach in 2017. Caighdeán d‟eagrais seirbhíse é seo 
atá aitheanta go hidirnáisiúnta. 
 

Tá MyPay roghnaithe leis an Scéim nua Shingil Pinsin 
in earnáil na n-údarás áitiúil a riar. Tá cead tugtha le 12 
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bhall foirne eile a chur ag obair ar sheachadadh na 
seirbhíse seo in 2018. 
 
Mótarcháin 
 
Cuireann an Rannóg seo seirbhís ar fáil maidir le 
bearta mótarchánach, ceisteanna a bhaineann le 
húinéireacht agus ceisteanna eile. Tá níos mó 
íocaíochtaí cánach á ndéanamh ar líne bliain i 
ndiaidh bliana. Déantar 57% den ghnó uile 
mótarchánach i Laois ar líne anois. Rinneadh 
suirbhé custaiméirí ar na mallaibh agus fuarthas 
amach gurbh fhearr le custaiméirí áirithe leanúint le 
bheith ag íoc cánach go pearsanta ar chúiseanna 
éagsúla. Is iad na fáthanna is mó atá acu leis seo 
gur fearr leo a ndiosca a fháil ar an lá céanna, is 
maith le cuid acu an teagmháil shóisialta a 
bhaineann leis, agus tá daoine eile ann nach bhfuil 
in ann ríomhairí a úsáid. Bíonn an tseirbhís phoist 
go fóill in úsáid ag céatadán beag daoine. 47,263 
líon iomlán na mbeart a rinne an oifig seo in 2017. 
 
Rátaí 
 
Socraítear Mótarcháin feithiclí a cláraíodh i ndiaidh an 
1 Iúil, 2008 bunaithe ar bhandaí CO2 nó toilleadh 
cúbach an innill, cibé ceann acu is lú. Cosnaíonn 
mótarcháin idir €120 sa bhliain i gcás na gcarranna is 
glaise agus €2,350 i gcás na gcarranna a bhfuil na 
rátaí astaithe is mó acu. Tá rátaí mótarchánach 
céimnithe ann de réir mar a théann tú suas an scála 
astuithe CO2. Rinneadh athbhreithniú ar na rátaí i mí 
Eanáir, 2016. Is iad an dá phríomhathrú a rinneadh ná 
laghdú suntasach maidir le feithiclí troma a bhfuil 
meáchan idir 4,001kg agus 12,000kg iontu nuair nach 
mbíonn rud ar bith ar bord acu, agus maidir le feithiclí 
troma a bhfuil meáchan 12,001kg nó níos mó iontu. 
 
Ceadúnais Feithiclí 
 
Laghdaigh an t-ioncam comhláin don bhliain ar 
€485,559 go €7,335,532 le hais €7,821,091 in 2016, 
is é sin laghdú 7%. Bhíothas ag súil leis an laghdú 
seo mar gheall ar an méadú seasta atá ag teacht ar 
ghnó ar líne. 
 
Dearbhuithe maidir le Feithiclí atá As an 
mBóthar 
 
Mura mbeidh feithicil in úsáid in áit phoiblí, ní mór 
féindearbhú a dhéanamh sula mbainfear an fheithicil 
den bhóthar agus a fhad is atá cáin uirthi go fóill 
íoctha. Is féidir a dhearbhú go bhfuil feithicil as an 
mbóthar ar feadh tréimhse nach gairide ná 3 mhí 
agus nach faide ná 12 mhí. Próiseáladh 984 iarratas 
SORD in 2017. 
 

Nósanna Imeachta maidir le Feithiclí a Thástáil 
 
Is iad na hIonaid Tástála Feithiclí Tráchtála a dhéanann 
Deimhniú Ródacmhainneachta maidir le feithiclí 
tráchtála/earraí. Faigheann custaiméirí ráiteas ag an 
ngaráiste lena chur in iúl gur éirigh leo, mar aon le 
Teastas Ródacmhainneachta sa phost. Cuirtear na 
sonraí uasdátaithe deimhnithe ródacmhainneachta i 
gcóras an chomhaid náisiúnta um thiománaithe feithiclí 
go huathoibríoch. 
 
Gnáthaimh Athbhreithnithe Clárú Feithiclí 
 
Tá na Seirbhísí Náisiúnta Tástáil Feithiclí (NCTS) 
ceaptha ag na Coimisinéirí Ioncaim le feidhmeanna 
cláraithe feithiclí a dhéanamh ar a son. Is féidir 
teagmháil a dhéanamh leo ar 1890 927 787 nó ar líne 
ag www.nct.ie/vrt. 
 
An Tástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT) 
 
Déantar feithiclí príobháideacha a thástáil in ionaid 
tástála éagsúla ar fud na tíre. I gContae Laoise, is in 
Ionad Gnó Lismard, Bóthar Thigh Mochua, Port Laoise 
atá an t-ionad suite. Déantar an bhuntástáil i ndiaidh 
ceithre bliana agus dara gach bliain ina dhiaidh sin. Is 
carranna seanré an t-aon chineál cairr nach gá an 
tástáil seo a dhéanamh orthu. 
 
Táscairí feidhmíochta amhail an 31 Nollaig, 2016 
 
% na mbeart mótarchánach 
déanta ar líne 51% 
Bearta mótarchánach ar 
déileáladh  
leo ag cuntar an phobail 46% 
Bearta mótarchánach ar 
déileáladh  
leo tríd an bpost 3% 
Líon meánach na n-uaireanta  
oscailte don phobal in aghaidh na  
seachtaine 28.3 uair 
  
Líon na n-iarratas poist ar cheadúnas feithicle / % 
na n-iarratas poist ar déileáladh leo 
  
 

a) ar an lá céanna 99.25% 
b) ar an dara nó ar an tríú lá  0.5% 
c) ar an gceathrú nó ar an  

gcúigiú lá  0.00% 
d) i ndiaidh cúig lá 0.25% 

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

Iasachtaí Tithíochta 31.12.2016 31.12.2017 

a) Méid bailithe faoi dheireadh na bliana mar 
chéatadán den mhéid ba iníoctha 65% 68% 

b) Céatadán an riaráiste:   

(i) Níos lú ná mí amháin 1% 1% 

(ii) 1-2 mhí 1% 1% 
(iii) 2-3 mhí 2% 2% 

(iv) Níos mo ná 3 mhí 96% 96% 
 

Cíos 

a) Méid bailithe faoi dheireadh na bliana mar 
chéatadán den mhéid ba iníoctha 95% 96% 

b) Céatadán an riaráiste:   

(i) Níos lú ná ceithre seachtaine 9% 12% 
(ii) 4-6 seachtaine 11% 11% 
(iii) 6-12 sheachtain 16% 15% 
(iv) níos mó ná 12 sheachtain 64% 62% 

 

Rátaí Tráchtála 
 

Méid bailithe faoi dheireadh na bliana mar chéatadán den mhéid ba iníoctha 76% 75% 
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Ráiteas Bliantúil Airgeadais 2017 

An Cuntas Ioncaim Caiteachas Comhláin Ioncam Caiteachas Glan 

Grúpa an Chláir 

2017 2017 2017 
€ € € 

Tithíocht agus Foirgníocht 10,779,115 12,343,376 (1,564,261) 
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 14,913,055 10,177,938 4,735,117 
Seirbhísí Uisce 4,288,249 4,261,149 27,100 
Bainistiú na Forbartha 5,803,933 2,800,529 3,003,404 
Seirbhísí Comhshaoil 7,003,955 1,890,931 5,113,024 
Áineas agus Taitneamhachtaí 4,373,707 1,054,105 3,319,603 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 702,650 309,808 392,842 
Seirbhísí Ilghnéitheacha 9,487,156 6,223,655 3,263,500 
Caiteachas/Ioncam Iomlán 57,351,820 39,061,491  
    

Costas glan na rannóg atá le maoiniú ó Rátaí agus Cáin Mhaoine Áitiúil 18,290,329 
Rátaí 12,982,287 
Cáin Mhaoine Áitiúil 8,558,877 
Asbhaint a Bhaineann le Pinsin - 
Barrachas(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe 3,250,835 
Aistrithe ó/(go dtí) na Cúlchistí (3,180,561) 
Barrachas Foriomlán don Bhliain 70,274 
Cúlchiste Ginearálta amhail an 1 Eanáir, 2017 (198,369) 
Cúlchiste Ginearálta amhail an 31 Nollaig, 2017 (128,095) 
    

Cuntas Caipitil    

Iarmhéid oscailte amhail 01.01.2017   733,395 
Caiteachas    26,787,643 
Ioncaim    
- Deontais   15,617,612 
- Iasachtaí   4,750,000 
- Eile   4,853,096 

Ioncam Iomlán   25,220,708 

Aistrithe Ioncaim Glana   3,025,200 

Iarmhéid Druidte amhail 31.12.2017   2,191,660 
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TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS 
CUMARSÁIDE 

An Stiúrthóir Seirbhísí: Gerry Murphy 

An Ceannasaí Córais  

Faisnéise: Beatrice Heneghan 

Tá Roinn Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide (TFC) Chomhairle Contae Laoise 
lonnaithe i gCeanncheathrú na Comhairle in Áras 
an Chontae, Port Laoise. Tá ochtar ball foirne ag 
obair sa Roinn. Bainistíonn siad bonneagar iomlán 
TFC na Comhairle, lena n-áirítear an t-ionad sonraí 
agus sealbhuithe ríomhairí agus trealamh 
cumarsáide in Áras an Chontae, in oifigí ceantair, i 
leabharlanna agus in áiteanna eile de chuid na 
Comhairle ar fud an chontae. Tugann an Roinn TFC 
tacaíocht theicniúil do na ranna uile eile sa 
Chomhairle agus tá sí freagrach as córais TFC na 
Comhairle a chur i bhfeidhm, a chothabháil, a 
bhainistiú agus a choinneáil slán. Tá an Roinn 
tiomanta dá polasaí seirbhísí TFC a fheabhsú go 
leanúnach sa Chomhairle féin agus ar son an 
phobail a bhíonn ag baint úsáide as seirbhísí na 
Comhairle. 

Phróiseáil an fhoireann tacaíochta teicniúla breis 
agus 3,700 glaoch tacaíochta ó ranna uile na 
Comhairle in 2017. 

Suíomh na Comhairle – Laois.ie 

Bhí 518,446 amharc leathanaigh ar Laois.ie in 2017 
agus bhí 388,681 seisiún ann. Is úsáideoirí taibléad 
agus gutháin phóca ba chúis le beagnach leath den 
trácht sin. Bhí breis agus 6,000 cuairteoir ar an 
suíomh le linn Stoirm Ophelia in aon lá amháin, ar an 
16 Deireadh Fómhair, agus is úsáideoirí gutháin 
phóca agus taibléad ba chúis le breis agus 80% den 
trácht sin. Mar ab amhlaidh sna blianta roimhe seo, 
bíonn cuid mhór cuairteoirí ag baint úsáide as 
saoráidí pleanála ar líne agus ag amharc ar fholúntais 
phoist. Bíonn an-tóir ar shaoráidí íoc ar líne ag 
úsáideoirí ár suímh; is bealach áisiúil atá ann le híoc 
as seirbhísí éagsúla rialtais áitiúil. Tá ag méadú ar an 
tóir a bhíonn ar na leathanaigh Tithíochta agus 
Leabharlann ar an suíomh. 

Lá Ár gComhairle 2017 

Ar an 7 Márta, 2017, ghlac Comhairle Contae Laoise 
agus comhairlí contae ar fud na tíre páirt i Lá Ár 
gComhairle, feachtas ar na meáin shóisialta, Twitter 
go mór mhór. Ba é cuspóir an lae feasacht ar an 
obair a dhéanann údaráis áitiúla a ardú trí úsáid a 
bhaint as an haischlib #OurCouncilDay. D‟éirigh go 
han-mhaith leis agus bhí an haischlib ag treochtáil i 
rith an lae ar fud na tíre. Bíonn an-tóir ar na meáin 
shóisialta agus is gléas cumhachtach atá iontu le 
cumarsáid a dhéanamh le baill den phobal agus le 
gnónna áitiúla. Tá ag éirí go han-mhaith le 

Contae Laoise sa réimse seo; tá breis agus 36,000 
leantóir ar na hardáin éasgúla, Twitter agus Facebook 
ina measc. 

Athchur an Bhonneagar Freastalaithe agus Stórais 
TF 

Fuair an Roinn TF crua-earraí nua ar na mallaibh le 
cur in áit an bhonneagar freastalaithe agus stóras a 
bhí againn cheana féin. Tá an réiteach úr bunaithe ar 
theicneolaíocht hipearchoinbhéirsithe a sholáthraíonn 
próiseálaí, cuimhne agus stóras in aon ghaireas 
amháin faoi aon chlár éadain bainistithe bogearraí 
amháin. Cuirfidh na crua-earraí nua timpeallacht 
shlán, dhaingean ar fáil don Chomhairle le haghaidh 
ár sonraí agus ár gcóras agus láimhseálfaidh siad 
toilleadh agus déanfaidh siad riachtanais a ríomh go 
ceann tamaill. 

Agus na réitigh á gcur i bhfeidhm, bainfear leas as ár 
saoráidí fisiciúla trí chumraíocht Gníomhach-
Gníomhach, nasctha le snáithín idir Áras 1 agus Áras 
2. Ciallaíonn sé sin go mbeidh teipaistriú uathoibrithe 
ann go ceachtar den dá láithreán sa chás ina mbeidh 
mainneachtain crua-earraí nó damáiste fisiciúil ann i 
gceann amháin de na láithreáin. Mar chuid de seo, 
déanfar uasghrádú ar lascanna líonra atá ann cheana 
féin ó 1Gb go 10Gb, rud a chinnteoidh go mbeidh 
tréchur uasmhéadaithe idir fhoirgnimh ann. Tá 
comhchuid néalchisealaithe mar ghné den réiteach 
freisin ionas go mbeidh néal-chomhtháthú gan uaim 
ann agus go mbeidh néalstóráil mar thiomántán breise 
nó mar eagar stórála breise sa líonra. Cuirfidh sé seo 
leis an toilleadh atá ar fáil san ionad sonraí úr. 

Slándáil 

Ghéaraigh an bhagairt a bhí ar ár gcórais in 2017 agus 
bhí leathadh ionsaithe le hearraí mailíseacha ann ar fud 
an domhain. Bíonn an Roinn TF ag obair go seasta leis 
na bagairtí seo a mhaolú agus tá tús curtha le 
tionscadal le bogearraí cosanta den chéad ghlúin eile a 
chur isteach in áit an réiteach frithvíreas atá ann faoi 
láthair. Tá feidhmiúlacht frithvíreas agus cosc ar earraí 
mailíseacha araon sa réiteach nua agus cuirtear ag 
obair é ó néal-ardán, rud a chiallaíonn go bhfuil sé níos 
fusa é a sheachadadh agus córais a chosaint fiú nuair a 
bhíonn siad in úsáid in áiteanna cianda. 

Táscairí Feidhmiúlachta 2016 

Líon iomlán na radharc ar leathanaigh ar 
shuíomhanna gréasáin an Údaráis Áitiúil in 
2016 536,014 

Líon iomlán na leantóirí ar chuntais an 
Údaráis Áitiúil ar na meáin shóisialta ag 
deireadh 2016 36,692 

Costas foriomlán an tsoláthair in aghaidh 
na coibhéise lánaimseartha €2,634.78 
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An Club Sóisialta 

Ba bhliain rathúil í 2017 ag an gClub Sóisialta. Tá 

308 ball ann faoi láthair ach tá an líon sin ag dul 

i méid agus baill nua foirne ag teacht isteach agus 

ag baint suilt as na himeachtaí iomadúla a bhíonn á 

n-eagrú ag an gcoiste i rith na bliana. 

Crannchur Míosúil 

Bíonn crannchur ann ar an Aoine dheireanach sa 

mhí le haghaidh trí dhuais €50 do bhaill an Chlub 

Shóisialta. I mí na Nollag, 2017, bhí an Crannchur 

Nollag ann 12 lá i ndiaidh a chéile agus bronnadh 

duais €50 ar bhall gach lá. 

Fulacht an tSamhraidh 

Bhí fulacht ag an gClub Sóisialta ar an 22 

Meitheamh in Áras an Chontae. D‟éirigh go han-

mhaith leis agus bhí beagnach 100 duine i láthair. 

Turas Amharclainne 

Chuaigh breis agus 40 duine a fhad le hAmharclann 

Bord Gáis Energy ar an 19 Deireadh Fómhair le 

hamharc ar an gceoldráma Miss Saigon. Chuir an 

Club Sóisialta ticéid ar phraghas níos ísle agus bus 

ar fáil agus bhain gach duine ardsult as. 

Seirbhís Éacúiméineach 

Bhí seirbhís éacúiméineach, seachas aifreann, mar 
a bhíodh ann de ghnáth, ann i Seomra na 
Comhairle ar an 14 Samhain i gcuimhne ar 
chomhairleoirí agus ar bhaill foirne Chomhairle 
Contae Laoise atá imithe ar shlí na fírinne. 
Cuireadh cuireadh ar na baill uile Comhairle atá ar 
scor agus orthu siúd ar baill reatha iad. Tháinig cuid 
mhór acu. Bhíothas an-sásta leis an athrú formáide 
agus cuireadh soláistí ar fáil sa phroinnseomra i 
ndiaidh na seirbhíse. 

An Nollaig 

Bhí cóisir Nollag na foirne ann Dé hAoine an 15 

Nollaig in Óstán Abbeyleix Manor. Bhí 100 ball 

foirne i láthair faoi choinne oíche casino, dinnéir 

agus damhsa. Ardoíche a bhí ann. Seachas cóisir 

na bpáistí, chuathas ar turas leis an ngeamaireacht 

Polly and the Beanstalk a fheiceáil i mBaile Átha 

Cliath i mí Eanáir, 2018. 

Bhí an-rath ar chrannchur lá deireanach na Nollag 
agus bhí an pota óir níos mó ná mar is gnáth. Lá 
Geansaithe Nollag a bhí ann freisin agus tugadh an 
t-airgead uile a tiomsaíodh do Chiste Tacaíochta 
Tuilte Phobal Mhóinteach Mílic. 
 

 

Baill Atá Ar Scor 

Bronnadh bronntanais ar bhaill foirne agus iad ag 
dul ar scor. 

Imeachtaí Eile 

Cuireadh ticéid lascainithe ar fáil do bhaill le haghaidh 
na n-imeachtaí seo a leanas: 

Bloom – fuair 59 duine ticéid 
Pacáistí fóirdheontais do na háiteanna seo a leanas: 
Zú Bhaile Átha Cliath, an Graí Náisiúnta/na Garraithe 
Seapánacha, an tIonad Náisiúnta Uisce, Feirm 
Ghleann na bhFianna agus Uisceadán na Gaillimhe 

Ar na himeachtaí eile a eagraíodh bhí:  

Crannchur Grand National Aintree 
Tabhairt uibheacha Cásca mar dhuaiseanna 
Tabhairt scríobchártaí mar dhuaiseanna 
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TITLE, PURPOSE AND NUMBER OF MEMBERS OF EACH COMMITTEE AND JOINT COMMITTEE 

AND THE NUMBER OF MEETINGS OF EACH COMMITTEE, JOINT COMMITTEE AND JOINT 
POLICING COMMITTEE HELD DURING 2017

COMMITTEES 

Name of Committee Members Elected  Number of Meetings 

Local Community Development Committee Councillor Paschal McEvoy 10 
 Councillor Jerry Lodge (R.I.P.)  
 Councillor John King  

Joint Policing Committee 

Councillor Padraig Fleming 4 

 Councillor Paddy Bracken  

 Councillor Seamus McDonald  

 Councillor Paschal McEvoy  

 Councillor Catherine Fitzgerald  

 Councillor John Moran  

 Councillor John King  

 Councillor Tom Mulhall  

 Councillor David Goodwin  

 Councillor William Aird  

 Councillor James Kelly  

 Councillor Noel Tuohy  

 Councillor Caroline Dwane Stanley  

   

Heritage Forum Councillor Padraig Fleming 4 

 Councillor William Aird  

   
   

Placenames Committee Councillor Jerry Lodge (R.I.P.) 2 

 Councillor Catherine Fitzgerald  

 Councillor Tom Mulhall  

 Councillor James Kelly  

 Councillor Mary Sweeney  

   

Audit Committee Councillor John Moran 5 

 Councillor Jerry Lodge (R.I.P.)  

   

Laois School of Music Councillor Mary Sweeney 3 

   

Local Traveller Accommodation Consultative 
Committee Councillor Catherine Fitzgerald 1 

 Councillor Paschal McEvoy  

 Councillor Mary Sweeney  

 Councillor Tom Mulhall  

 Councillor John King  

 Councillor Jerry Lodge (R.I.P.)  

 Councillor Paddy Bracken  

   

Kyletalesha Monitoring Committee Councillor Paddy Bracken 1 

 Councillor Seamus McDonald  

 Councillor William Aird  

   

Rural Water Monitoring Committee Councillor Paschal McEvoy 3 

 Councillor Padraig Fleming  

 Councillor Tom Mulhall  
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FORAIS SHEACHTRACHA 

Name of Committee Members Elected  

Cumann Rialtais 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)  
 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 

Cruinniú Cinn Bhliana Irish Public Bodies  
Mutual Insurances Ltd 

An Comhairleoir Jerry Lodge (nach 
maireann) 

Laois Arts Theatre Company Ltd An Comhairleoir Paschal McEvoy  

 An Comhairleoir Jerry Lodge (nach 
maireann)  

 An Comhairleoir Mary Sweeney 

Bord Iontaobhas Oidhreacht Mhainistir Laoise An Comhairleoir John Joe Fennelly  

Cumann Bhaill na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir Seamus McDonald  

Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre An Comhairleoir Catherine Fitzgerald 

 An Comhairleoir Paddy Bracken 

Laois Partnership Company Ltd An Comhairleoir Catherine Fitzgerald 

 An Comhairleoir William Aird 

Ionad Fóillíochta Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Paschal McEvoy 

 An Comhairleoir Padraig Fleming 

 An Comhairleoir Tom Mulhall 

Ionad Fóillíochta Phort Laoise An Comhairleoir Jerry Lodge (nach 
maireann) 

 An Comhairleoir William Aird  

 An Comhairleoir Noel Tuohy 

Ionad Fiontar Phort Laoise An Comhairleoir Jerry Lodge (nach 
maireann)  

 An Comhairleoir William Aird  

 An Comhairleoir Mary Sweeney 

Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire An Comhairleoir Paschal McEvoy 

 An Comhairleoir Tom Mulhall 

Gníomhaireacht Fuinnimh Lár Tíre An Comhairleoir John Joe Fennelly 

Bord Treo Nua Ltd An Comhairleoir Noel Tuohy  

Fóram Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus 
Laighin Láir 

An Comhairleoir Padraig Fleming 

 An Comhairleoir William Aird  

Laois Advocacy Against Domestic Abuse 
Limited 

An Comhairleoir John King 

 An Comhairleoir Catherine Fitzgerald 

An Tascfhórsa Réigiúnach Lár Tíre um  
Dhrugaí 

An Comhairleoir Paschal McEvoy  

LABEL – Tionscnamh Tríú Leibhéal Laoise An Comhairleoir Jerry Lodge (nach 
maireann) 
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ÍOCAÍOCHTAÍ LE BAILL 2016  

Comhdhálacha € 9,106.59 

Oiliúint € 49,662.43 

Gutháin € 538.57 

Costais Mhíosúla € 85,684.96 

Liúntas Chathaoirleach an Choiste Polasaí 
Straitéisigh 

€ 24,000.00 

Liúntas Ionadaíochta € 314,755.14 

Liúntas Cathaoirligh € 19,927.98 

Liúntas Leas-Chathaoirligh € 3,986.07 

Liúntas Cathaoirligh na gCeantar Bardasach € 17,937.68 

Iomlán € 525,599.42 
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Seo a leanas sonraí na gcomhdhálacha agus na n-imeachtaí oiliúna ar fhreastail Baill Chomhairle Contae Laoise 
orthu in 2017. 

Comhdháil Áit Dáta Líon Toscairí Caiteachas 

An 27ú Iontaobhas Oidhreachta 27th 
Cholm Cille 

Gartán 24 agus 25 Feabhra 7 €4,285.60 

Plean Gnímh Atógáil na hÉireann Cairlinn 10 agus 12 Feabhra 1 € 520.99 
Na Ciallachais a Bheadh le Breatimeacht 
Chrua d‟Éirinn  

Cairlinn 31 Márta – 2 Aibreán 1 € 469.07 

Creat Náisiúnta Pleanála agus 
Comhairleoir 

Leitir Ceannain 26 - 28 Bealtaine 1 € 700.00 

IPT – Treochtaí agus Cuir Chuige 
Athraitheacha i leith Drugaí agus Alcóil 

Dún na Séad 1 – 3 Meán Fómhair 1 € 695.24 

Na Comhdhálacha Ceilteacha - Na 
Ciallachais a Bheadh le Breatimeacht 
Chrua d‟Éirinn  

Cloch na gCoillte 20 - 22 Deireadh 
Fómhair 

3 € 930.87 

Na Comhdhálacha Ceilteacha – Plean 
Gníomh Éire a Atógáil 

Cairlinn 3 - 5 Samhain 2 € 911.46 

Comhdháil Cheilteach – Treoir phraiticiúil 
faoi bhuiséid 

Cloch na gCoillte 8 - 10 Nollaig 1 € 593.36 

 

Oiliúint Áit Dáta Líon Toscairí Caiteachas 
AILG     

AILG – Modúl 1 Áth Luain 16 Feabhra 5  

 Port Láirge 11 Feabhra 3 €1,371.11 

AILG – An 3ú Comhdháil 
Bhliantúil 

Inis3 6 agus 7 Aibreán 14 €5,707.08 

AILG – Modúl 2 An tInbhear Mór 9 Bealtaine 2  
 Cathair na Mart 13 Bealtaine 8 €3,318.48 
AILG – Modúl 3 Dún Dealgan 10 Meitheamh 5  
 Bun Dobhráin 15 Meitheamh 1 €2,027.94 
AILG – Modúl 4 Tivoli, Corcaigh 23 Meán Fómhair 8  
 Tuaim 19 Meán Fómhair 1 €5,549.07 
AILG – Fómhar 2017 Sligeach 12 agus 13 Deireadh 

Fómhair 
10 €5,614.75 

AILG - Modúl 5 Cora Droma Rúisc 21 Deireadh Fómhair 1 € 321.66 
AILG – Modúl 6 Guaire 14 Samhain 3  
 Carraig Mhachaire Rois 23 Samhain 1 €1,081.05 
LAMA     
Oiliúint Earraigh LAMA  Gormanstown 28 agus 29 Aibreán 1 € 499.59 
Oiliúint Fómhair LAMA  Cluain Meala 28 - 30 Meán Fómhair 5 €1,921.82 

Irish Private & Public Bodies Consulting Ltd. 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta Leitir Ceannain 27-29 Eanáir 12 € 8,828.76 
Do Phlean Forartha agus Athrú 
na hAeráide 

Dún na Séad 28-30 Aibreán 12 €7,858.42 

CCMA/GBRA Comhoibriú áitiúil 
ar mhaithe le hiomaíocht 
dhomhanda - 

    

An Turasóireacht Inis Gaorthaidh 27 Aibreán 1 € 255.93 
Scoil an Dlí Corcaigh  1 € 529.11 
Tionól Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre – Imeacht Oiliúna 
AIR  

Newtownmount 26 Bealtaine 1 € 100.00 

An tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre 

Baile Átha Cliath 1 Meitheamh 1 € 33.61 

Colún an Chomhshaoil – 
Ciallachais na Breatimeachta 
don chomhshaol ar oileán na 
hÉireann 

Dún Dealgan 16 Meitheamh 1 € 118.25 

Scéim Bhliantúil Seirbhísí  
Uisce Tuaithe 

Clár Chlainne Mhuiris 14 Meán Fómhair 10 €3,559.83 

An Institiúid Pleanála Baile Átha Cliath 6 Deireadh Fómhair 1 € 113.02 
An 8ú Ceardlanna Bhliantúil 
Turasóireachta 

Caisleán Dhrom Ólainn 17 agus 18 Samhain 8 €3,852.95 

  An Mór-iomlán: €49,662.43 
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CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LINN 

 

 

www.laois.ie 

Ríomhphost: corpaffairs@laoiscoco.ie 

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

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

Oifig na nEalaíon, Áras an Chontae Teil: (057) 8664033 

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

Ceanncheathrú na 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 Líonta Talaimh, Coillte Laoise, Port Laoise Teil: (057) 8620653 

Ceanncheathrú na Leabharlann, 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 

 
 

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

