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Réamhrá

Réamhrá

Dolores Minogue
Cathaoirleach

ainneoin na mbac fhollasacha, ag cuidiú leis na daoine
is leochailí, an líne Glaonna Pobail a eagrú agus a
choinneáil ann uaireanta gan ach cluas éisteachta a
thabhairt dóibh siúd a raibh sé de dhíth uirthi.
Ba mhór an onóir domsa bheith im’ Chathaoirleach
ar Chomhairle Contae Lú le linn 2020. Ghlac mé ról
an Chathaoirligh i Meitheamh 2020 ón gComhairleoir
Liam Reilly le linn tréimhse an-aisteach i stair Lú agus
go deimhin i stair an domhain. Ba mhaith liom mo
bhuíochas a ghabháil leis an gComhairleoir Reilly
agus mo chomhghleacaithe go léir as a gcabhair le
bliain anuas, ómós a thabhairt do chomhghleacaithe
a d’imigh agus fáilte a chur roimh chomhghleacaithe
nua a tháinig isteach i rith na bliana.
Ní féidir a shéanadh gur bhliain dhúshlánach a bhí in
2020 do chách, agus chaill Lú go mór mar thoradh
ar Covid-19. Cuimhneoimid i gcónaí ar dhaoine a
bhí muinteartha linn agus ar bhaill luachmhara den
phobal a cailleadh. Ba léir spiorad an phobail agus an
cineáltas agus an t-ionbhá a léirigh muintir Lú lena
gcairde agus a muintir in aimsir an bhróin. Cé nach
bhféadfaimis caoineadh ar an mbealach traidisiúnta,
ní raibh aon amhras ann ach gur sheas muid le
chéile inár gcaillteanas. Cibé ar cuireadh é seo in iúl
go díreach ar an bhfón, ar na meáin shóisialta nó
go simplí leis na hiarrachtaí a rinne daoine cloí leis
na rialacha chun leathadh Covid-19 a chosc, sheas
muintir Lú le chéile chun tacú lena chéile.
Ba mhaith liom go háirithe foireann Chomhairle
Contae Lú a mholadh as leanúint ar aghaidh ag
obair ó thús na paindéime, cuid mhaith acu ar an líne
tosaigh. Chinntigh ár bhfoireann go gcuirfí seirbhísí
riachtanacha ar fáil ar bhonn leanúnach agus rialta in

Bheadh sé faillíoch orm mura luafainn na dúshláin
ar leith a thug Covid-19 do ról Chomhaltaí Tofa
Chomhairle Contae Lú. Mar gheall ar an athrú áite
go Halla Naomh Gearóid chun scaradh sóisialta
a chumasú ag cruinnithe agus tús na gcruinnithe
hibrideacha ag deireadh na bliana le roinnt
comhairleoirí cianda, bhí ormsa mar Chathaoirleach,
agus do na comhairleoirí eile, dul i dtaithí ar an taobh
teicniúil go han-tapa. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil le mo chomhchomhairleoirí as a gcabhair
go léir le linn mo théarma mar Chathaoirleach agus
as a dtiomantas leanúnach do mhuintir Lú.
Fáiltím roimh an Tuarascáil Bhliantúil seo, a leagfaidh
béim shoiléir ar an obair mhór a rinne Comhairle
Contae Lú le linn 2020. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil lenár bPríomhfheidhmeannach Joan Martin,
leis an bhoireann feidhmiúcháin, agus le foireann
uile Chomhairle Contae Lú as a gcuid oibre agus a
dtiomantas do mhuintir Lú.
Bhí mo thréimhse mar Chathaoirleach dúshlánach ach
fiúntach agus táim ag tnúth le mo chion a dhéanamh
ar son an chontae amach anseo. Ba mhór an onóir
dom freastal ar shaoránaigh Lú mar Chathaoirleach
ar Chomhairle Contae Lú.
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Réamhrá

Overview

Joan Martin
Príomhfheidhmeannach

Ba bhliain urghnách í an bhliain 2020 do Chomhairle
Contae Lú. Bhí an tréimhse lán de dhúshláin, agus
níorbh é an ceann ba lú seirbhísí a choimeád ar siúl
le linn paindéime. Táim thar a bheith bródúil as an
gcaoi ar thug foireann Chomhairle Contae Lú aghaidh
ar gach dúshlán a cuireadh rompu, ag cur a n-imní
pearsanta teaghlaigh i leataobh chun dul i ngleic lena
róil le gairmiúlacht, fuinneamh agus nuálaíocht - go
minic ag moladh réitigh nua ar na dúshláin a bhí
romhainn.
Is é ráiteas misin Chomhairle Contae Lú
“ceannaireacht a sholáthar agus seirbhísí
ardchaighdeáin, freagrúla, éifeachtacha agus dírithe
ar an saoránach a sholáthar”. Ba mhaith liom a
cheapadh gur sháraíomar an dúshlán seo le linn 2020.
Mar gheall ar an riachtanas leanúint lenár seirbhísí a
sholáthar le linn na paindéime, áfach, tugadh isteach
athruithe móra ar an gcaoi a n-oibrímid.
Ó thaobh na sábháilteachta bunúsaí, rinneadh
iarrachtaí móra ó thús deireadh 2020 chun ár
bhfoireann agus ár gcustaiméirí a choinneáil slán.
Gach lá, úsáideadh trealamh nár shamhlaíomar riamh
a bheadh riachtanach, mar shampla, gnáthrud a bhí
ann meaisíní ceo-chóireála a fheiceáil, mar úsáidtear
iad chun áiteanna poiblí a ghlanadh. Chonacthas
airígh agus gunnaí ina lámha acu den chéad uair,
cé gur sprae-ghunnaí a bhí iontu! Tugadh treoir

chun díghalrú trí huaire sa lá a dhéanamh ar gach
balltadhaill ar fud na bhfoirgneamh. Trí a bheith
scartha ó chéile, idir fhoireann agus chustaiméírí,
agus díghalrán lámh a úsáid go neamhsparálach,
bhíomar in ann fanacht ar oscailt go dtí gur ordaíodh
dúinn dúnadh.
Nuair a bhíomar ar oscailt, chuidigh ár bhfoireann
Seirbhísí do Chustaiméirí le 39,648 cuairteoir. Fiú
nuair a dúnadh ár bhfoirgnimh don phobal ar
feadh tréimhse, lean soláthar seirbhísí ar aghaidh.
Thug Seirbhísí do Chustaiméirí freagra ar 69,256
glao gutháin agus 22,460 ríomhphost le linn 2020.
Cuireadh línte cabhrach breise ar bun d’iarratasóirí
tithíochta, bunaíodh líne chabhrach do Ghlaonna
Pobail, agus d’oibrigh baill foirne ar an líne tosaigh
agus sa chúlra chun leanúnachas sna seirbhísí
riachtanacha a chinntiú i gcónaí. Cuireadh acmhainní
breise ar fáil do Thithíocht chun a chinntiú go gcuirfí
cóiríocht ar fáil do gach duine gan dídean; d’úsáid
253 duine an tseirbhís do dhaoine gan dídean le linn
2020.
Bhí an-áthas orm a fheiceáil gur críochnaíodh Scéim
Athnuachana Cheathrú Shráid Chlann Bhreasail agus
San Nioclás i nDún Dealgan, agus tá súil agam go
mbeidh sé ina spreagadh d’fhorbairtí eile. Bhí anáthas orm, leis, comhairleoirí a cheapadh le haghaidh
ár mórscéimeanna um Measúnú agus Bainistíocht
Riosca Tuilte Dobharcheantair (CFRAM) do Dhún
Dealgan agus Droichead Átha, a thabharfaidh cosaint
ríthábhachtach don dá bhaile sna blianta amach
romhainn.

Mar chomhlacht seirbhíse poiblí, bhí sé ríthábhachtach
go leanfadh Comhairle Contae Lú de sheirbhísí
riachtanacha a sholáthar nuair a bhuail Covid-19. Cé
gur cuireadh roinnt seirbhísí ar fionraí sa deireadh,
tháinig méadú ar réimsí gníomhaíochta eile, mar an
Roinn TF, a raibh orthu tosú ag cur socruithe cianoibre
i bhfeidhm. Cuireadh de chúram ar an gComhairle
cuidiú le FSS agus Sláinte Poiblí chun teachtaireacht
sábháilteachta Covid-19 a chur amach don phobal,
tugadh ball foirne ar iasacht chun cabhrú le FSS
san ionad Covid-19, agus bhí daoine eile ar liosta le
glaoch orthu nuair ba ghá.
I dtús báire bhí baill foirne ó gach rannóg ag obair ar
an líne chabhrach Glaonna Pobail sula ndeachaigh
Seirbhísí do Chustaiméirí i gceannas air. Cuireadh baill
foirne ar fud na heagraíochta ar fáil sna rannóga de
réir mar ba ghá agus bhí siad sásta cabhrú le rannóga
eile nuair a iarradh orthu. Níor cheart dearmad
a dhéanamh go ndeachaigh Covid-19 i gcion ar
fhostaithe Chomhairle Contae Lú, cuid acu a chaill
daoine a bhí muinteartha leo, cuid eile a bhí buartha
faoi Covid-19 a thabhairt abhaile dá dteaghlaigh agus
go leor eile a tholg Covid-19 in 2020.
Mar chontae teorann, ceann de na príomhchúiseanna
imní a bhí againn agus muid ag teacht isteach in
2020 ná tionchar an Bhreatimeachta ar ghnólachtaí
áitiúla agus an chaoi a bhféadfadh Oifig Fiontar
Áitiúil na Comhairle (LEO) cuidiú le gnóthais rath
eacnamaíoch a bhaint amach. Tháinig Covid-19 sa
mhullach ar an mBreatimeacht ach lean foireann LEO

lena n-iarrachtaí chun cabhrú le gnóthais a bheith
réidh le haghaidh an Bhreatimeachta. Tá tionchar
iomlán Covid-19 ar ghnólachtaí áitiúla fós le feiceáil
agus ar an drochuair b’fhéidir nach mairfidh cuid
acu. Chuir LEO Chomhairle Contae Lú Oiliúint Ghnó
Covid-19 ar fáil do 1,269 rannpháirtí gnó in 2020
agus leanfaidh siad ag soláthar treorach agus cúnaimh
do ghnólachtaí áitiúla sna blianta amach romhainn.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann
uile Chomhairle Contae Lú as a gcuid oibre crua le
linn 2020, tréimhse a bhí lán le héiginnteacht agus
strus. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le
cónaitheoirí Lú as a n-iompar agus a dtuiscint nuair
nach bhféadfaí gach seirbhís a sholáthar.
Mar fhocal scoir, gabhaim buíochas leis na
Comhairleoirí go léir a chonaic corraíl mhór in 2020,
ní amháin ó Covid-19 ach freisin le himeacht ceathrar
Comhalta Tofa i rith na bliana.. Cuirim fáilte chroíúil
roimh ár mbaill nua a thosaigh.
Tugaim cuireadh duit anois ár dTuarascáil Bhliantúil
2020 a léamh, a leagann amach an obair iontach a
rinne foireann Chomhairle Contae Lú in 2020 agus ár
bpleananna don todhchaí.
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2020 in Amharc Amháin

OILIUINT GHNÓ

2020

COVID-19
CURTHA AR

1,269

IN AMHARC
AMHÁIN

1,175 IARRATAS
PLEANÁLA FAIGHTE

RANNPHÁIRTÍ GNÓ

131,364 IDIRGHNÍOMHAÍOCHT
LE CUSTAIMÉIRÍ

ÉIFEACHTÚLACHT

FUINNIMH

FEABHSAITHE DE

1,291
TEAGMHAS

1,088,786 KW

DÓITEÁIN &
ÉIGEANDÁLA

47.36%

20 FÓGRA EISITHE

97,487

LEICTREACHAIS GINTE Ó
GHÁS LÍONTA TALÚN

TOGHTHÓIR
CLÁRAITHE I LÚ

FAOI STRUCHTÚR
CONTÚIRTEACH

€25 MILLIÚN

CAITE AR BHÓITHRE

39 MILLIÚN

91% DE MHADRAÍ

LÍTEAR UISCE DÁILTE

3,281

GACH LÁ

TIONÓNTACHT
HAP

221,881 MÍR

LEABHARLAINNE
EISITHE

3,983
TEACH SÓISIALTA
FAOI ÚINÉIREACHT NA
COMHAIRLE

AR STRAE LENA SEAN-ÚINÉIR
NÓ LE hÚINÉIR NUA

165 LITIR
RABHAIDH

EISITHE AR
FHORBAIRTÍ
NEAMHÚDARAITHE

73 CLÁR OILIÚNA
52 DEONTAS
EALAÍON
EISITHE

AGUS FORBARTHA
GNÓ LE

1,690

RANNPHÁIRTÍ

4,200 GNÓ A FUAIR
SOLÁTHAR UISCE

98 SAMPLA

D’UISCE ABHANN
TÓGTHA
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Comhaltaí Tofa
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COMHALTAÍ TOFA:
COMHAIRLE CONTAE LÚ

Toghcheantair Chontae Lú

Tá Contae Lú comhdhéanta de thrí cheantar
bhardasacha: Droichead Átha, Baile Átha Fhirdhia
agus Dún Dealgan. Cúig thoghcheantar atá sa
chontae: Baile Atha Fhirdhia, Droichead Átha Tuaithe,
Droichead Átha Uirbeach, Dún Dealgan-Cairlinn agus
Dún Dealgan Theas.

Aoghcheantar Bhaile Átha Fhirdhia - 6 Chomhalta

DUNDALK-CARLINGFORD

CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ
Tá an cúram ar Chomhairle Contae Lú clár bliantúil
a thiomsú de shaoránaigh atá i dteideal vóta a
chaitheamh. Bhí 97,487 vótóir ar Chlár na dToghthóirí
do Chontae Lú, a bhí éifeachtach ón 15 Feabhra 2020.

Toghthóirí Uachtaránachta

91,747

Toghthóirí Dála

92,697

Toghthóirí Eorpacha

93,462

Toghthóirí Eorpacha Féideartha

2,100

Toghthóirí Áitiúla

97,487

Mar ullmhú d’Athchóiriú Chlár na dToghthóirí, ar
tionscadal náisiúnta é, chuir Comhairle Contae Lú tús
le ‘glanadh sonraí’ ar Chlár na dToghthóirí in 2020.
Dhírigh sé seo go príomha ar Éirchód a chomhordú
agus a fhíorú i gcoinne áiteanna cónaithe. Scriosadh
roinnt toghthóirí dúblacha agus ‘imithe ar shiúl’ mar
chuid den ghlanadh suas. Eisíodh 14,416 litir san
iomlán do thoghthóirí mar chuid den phróiseas;
eisíodh 12,959 litir do thoghthóirí maidir lena
n-éirchód agus eisíodh 1,457 litir do thoghthóirí chun
cabhrú leis an gComhairle seoltaí a bhailíochtú.
Tugann infhaighteacht na nÉirchód deis iontach le
bailíochtú go sanntar teaghlaigh don Cheantar agus
don áit vótála iomchuí.
Moltar do vótóirí Clár na dToghthóírí a sheiceáil ag
www.checktheregister.ie le cinntiú go bhfuil siad
cláraithe agus go bhfuil a gcuid sonraí cláraithe go
cruinn.

JOHN SHERIDAN
Fianna Fáil

COLM MARKEY
Fine Gael

PEARSE McGEOUGH
Sinn Féin

Little Road, Droim Ineasclainn
Co. Lú

Baile an Chorraigh,
Droichead Átha, Co Lú.

8 Bailtíní Mhuire, Cill Saráin,
Baile an Ghearlánaigh, Co Lú

fón póca: 087 7028035
r: john.sheridan@louthcoco.ie

fón póca: 087 8317500

fón póca: 086 8135447
r: pearse.mcgeough@louthcoco.ie

HUGH CONLON
Neamhpháirtí

JIM TENANTY
Neamhpháirtí

Céatadán na dToghthóirí, i
seoltaí ar cláraíodh Éirchód leo.

85%

DOLORES MINOGUE
Fine Gael

Céatadán na dToghthóirí,
le dáta breithe

96%

Whitefield, Sráid Jervis,
Baile Átha Fhirdhia, Co. Lú

St. Judes, An Phríomhshráid,
Dún Léire, Co. Lú

Riverbank, Sráid Jervis,
Baile Átha Fhirdhia Co. Lú

fón póca: 087 9512788
r: dolores.minogue@louthcoco.ie

fón póca: 086 1437078
r: hugh.conlon@louthcoco.ie

fón póca: 087 3717883
r: jim.tenanty@louthcoco.ie
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Toghcheantar Tuaithe Dhroichead Átha - 4 Chomhalta

Toghcheantar Uirbeach Dhroichead Átha - 6 Chomhalta

EILEEN TULLY
Fine Gael

MICHELLE HALL
Páirtí an Lucht Oibre

TOM CUNNINGHAM
Sinn Féin

JOANNA BYRNE
Sinn Féin

PIO SMITH
Páirtí an Lucht Oibre

FIACHRA MAC RAGHNAILL
Páirtí an Lucht Oibre

Baile Trá,
Droichead Átha, Co. Lú

7 The Paddocks, Duffs Farm
Tearmann Feichín, Co. Lú

4 Cuas Oirialla, Ceann Chlochair,
Droichead Átha, Co. Lú

79 Ascaill a hAon, An Bóthar Buí,
Droichead Átha, Co Lú

Waterunder,
Droichead Átha, Co. Lú

10 Lána Uladh,
Droichead Átha, Co Lú

fón póca: 086 8122511
r: eileen.tully@louthcoco.ie

fón póca: 086 1437079
r: michelle.hall@louthcoco.ie

fón póca: 087 3717884
r: tom.cunningham@louthcoco.ie

fón póca: 087 1146522
r: joanna.byrne@louthcoco.ie

fón póca: 087 9460673
r: pio.smith@louthcoco.ie

fón póca: 086 0654759
r: fiachra.macraghnaill@louthcoco.ie

DECLAN POWER
Neamhpháirtí

KEVIN CALLAN
Neamhpháirtí

JAMES BYRNE
Fianna Fáil

PADDY McQUILLAN
Neamhpháirtí

6 Barrackfield, Ceann Chlochair,
Co. Lú
fón póca: 086 1436353
r: declan.power@louthcoco.ie

Ard na Greine,
Mullach an Laighléisigh,
Co. Lú

3 Park Lane, Rath na Gráinsí,
Droichead Átha, Co. Lú

20 Teachíní Ghleann na Bóinne,
Mell, Droichead Átha, Co. Lú

fón póca: 086 3372965
r: james.byrne@louthcoco.ie

fón póca: 086 1437082
r: paddy.mcquillan@louthcoco.ie

fón póca: 087 7776648
r: kevin.callan@louthcoco.ie

PAUL BELL
Páirtí an Lucht Oibre
D’éirigh sé as mar bhall in 2020
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Toghcheantar Dhún Dealgan/Chairlinn - 6 Chomhalta

Toghcheantar Dhún Dealgan Theas - 7 gComhalta

EDEL CORRIGAN
Sinn Féin

SEAN KELLY
Fianna Fáil

CONOR KEELAN
Fianna Fáil

MARIANNE BUTLER
Green Party / An Comhaontas Glas

EMMA COFFEY
Fianna Fáil

MARIA DOYLE
Fine Gael

An tÁth Buí, Aghaboys,
Mountpleasant, Dún Dealgan,
Co. Lú

95 Sráid Phroinséis,
Dún Dealgan,
Co. Lú
fón póca: 086 1437080
r: sean.kelly@louthcoco.ie

Lóiste na Darach, Bóthar an Iúir,
Dún Dealgan, Co. Lú

Copthorn, Bóthar na hAscaille
Íochtarach, Dún Dealgan, Co. Lú

6 Bóthar na Dara, Lis Na Dara Bóthar
na Carraige, Dún Dealgan, Co. Lú

fón póca: 087 7773200 /
042 9336727
r: conor.keelan@louthcoco.ie

fón póca: 086 8677672
r: marianne.butler@louthcoco.ie

154 Céide Chois Abhann,
Bóthar an Sciobóil Dheirg,
Dún Dealgan, Co. Lú

fón póca: 085 8476660
r: edel.corrigan@louthcoco.ie

JOHN REILLY
Fine Gael

ANDREA McKEVITT
Fianna Fáil

ANTÓIN WATTERS
Sinn Féin

Carraig Éamainnn, Cill an Churraigh,
Dún Dealgan, Co. Lú
f.p.: 086 0654763
r: john.reilly@louthcoco.ie

Log Brioscáin, Baile na hAbhna,
Dún Dealgan, Co. Lú

Ballinamara, Baile na hAbhna,
Dún Dealgan, Co. Lú

f.p.: 086 0654761
r: andrea.mckevitt@louthcoco.ie

f.p.: 087 4165157
r: antoin.watters@louthcoco.ie

JOHN McGAHON
Fine Gael

ERIN McGREEHAN
Fianna Fáil

D’éirigh sé as mar bhall in 2020

D’éirigh sí as mar bhall in 2020

fón póca: 087 1940837
r: emma.coffey@louthcoco.ie
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fón póca: 086 8770894
r: maria.doyle@louthcoco.ie

KEVIN MEENAN
Sinn Féin

LIAM REILLY
Fianna Fáil

5 Cottage View, Farm Road,
Ath na gCasán,
Dún Léire, Co. Lú

Gráinseach Bhaile an Mhuilinn,
Droim Ineasclainn, Dún Dealgan,
Co. Lú

fón póca: 086 1434089
r: kevin.meenan@louthcoco.ie

fón póca: 086 1000881
r: liam.reilly@louthcoco.ie

MAEVE YORE
Neamhpháirtí

TOMÁS SHARKEY
Sinn Féin
Baile Alaird, Droichead an Chnoic,
Dún Dealgan, Co. Lú

2 Clós Blakely, Bóthar na hAscaille,
Dún Dealgan, Co. Lú

fón póca: 087 9090629
r: tomas.sharkey@louthcoco.ie

fón póca: 087 6172127
r: maeve.yore@louthcoco.ie

RUAIRI Ó MURCHU
Sinn Féin
D’éirigh sé as mar bhall in 2020
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA & ÉIGEANDÁLA
Cuireann Roinn Seirbhísí Corparáideacha
Chomhairle Chontae Lú seirbhís éifeachtach ar fáil
do chomhairleoirí agus don ardbhainistíocht, mar
aon le seirbhísí ginearálta don phobal. Déanaimid
monatóireacht agus athbhreithniú ar bheartais
agus nósanna imeachta na Comhairle agus táimid
freagrach as tuarascáil bhliantúil na Comhairle a
réiteach, réadmhaoin a bhainistiú, cúrsaí sláinte agus
sábháilteachta a bhainistiú agus as faisnéis a chur ar
fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
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Cruinnithe na Comhairle 2020

Bhí 14 chruinniú ag Comhairle Contae Lú i 2020 - cruinniú míosúil ar an tríú Luan de gach mí, cruinniú speisialta
i mí Feabhra, cruinniú bliantúil i Meitheamh agus dhá chinn de chruinnithe reachtúla Buiséid. Ní bhíon aon
chruinniú ann i mí Lúnasa. Chiallaigh Covid-19 cur isteach ar ghnáth-thimthriall na gcruinnithe agus b’éigean
cruinniú mhí Aibreáin a chur ar ceal. Ní raibh aon chruinniú ann i mí Lúnasa, bhí trí cinn de chruinnithe faoin
bPlean Forbartha Contae.

SEIRBHÍSÍ DO
CHUSTAIMÉIRÍ
IN AMHARC
AMHÁIN

2020: 131,364

Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú - An Cllr. Dolores Minogue
Cathaoirleach Cheantar Bardasach Dhún Dealgan - An Cllr. Emma Coffey
Méara Dhroichead agus Átha agus Cheantar Bardasach Dhroichead Átha - An Cllr. Kevin Callan
Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia Cathaoirleach - An Cllr. John Sheridan

IDIRGHNÍOMHAÍOCHT AG

SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ CCL LE
CUSTAIMÉIRÍ – RÍOMHPHOIST,
GLAONNA AGUS CEISTEANNA
AG AN gCUNTAR POIBLÍ

Cruinnithe Chomhairle Contae Lú 2020
Cruinnithe Míosúla

10

Cruinnithe Speisialta

4 (3 Chruinniú Pleanála san áireamh)

Cruinnithe Bliantúla

1

Cruinnithe Buiséid

2

An Grúpa Beartais Chorparáidigh (CPG)

11

Cruinnithe Ceantar Bardasach
Ceantar Buirge Dhroichead Átha

12

Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia

11

Ceantar Bardasach Dhún Dealgan

12

DÚNADH CUNTAIR PHOIBLÍ CCL
AR FEADH DHÁ MHÍ
LE LINN COVID-19, AS AR LEAN
MÉADÚ MÓR AR

CHABHRAIGH SEIRBHÍSÍ DO
CHUSTAIMÉIRÍ LE

39,648 CUSTAIMÉIR

CHEISTEANNA RÍOMHPHOIST

AG AN GCUNTAR POIBLÍ

Coiste um Beartais Straitéiseacha (SPCanna)
HSG/ Tithíocht

4

SPC - Forbairt Eacnamaíoch & Tacaíocht Fiontair

4

SPC - Pleanáil & Bonneagar Tacaíochta

4

SPC - Gníomhú maidir leis an Aeráid & Fuinneamh

4

SPC - Pobal, Caighdeán na Beatha & Cruthaitheach

4

D’FHREAGAIR SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ
22,460 RÍOMHPHOST, NÓ 91 AR

AN MEÁN GACH LÁ OIBRE

Comhchoistí Póilineachta/Fóram Áitiúil Póilíneachta (LPF)
Grúpa Stiúrtha JPC

3

LPF - Dún Dealgan

4

LPF - Droichead Átha

4

LPF - Baile Átha Fhirdhia

4

An Coiste Iniúchóireachta

5

FREAGRAÍODH 69,256 GLAO FÓIN 279 GLAO AR AN MEÁN GACH LÁ
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Duaiseanna agus Imeachtaí do Shaoránaigh

In Eanáir 2020, bronnadh Saoirse Cheantar Buirge
Dhroichead Átha ar an taidhleoir Éireannach, an
tAmbasadóir Geraldine Byrne Nason, duine arb as
Droichead Átha di agus arb í Buanionadaí na tíre do
na Náisiúin Aontaithe í, ar son a seirbhís thiomnaithe
don saol poiblí.

Bhaile Átha Fhirdhia agus Dhún Dealgan 2020, agus
bronnadh gradaim Mhéara Dhroichead Átha go
luath i mí an Mhárta. Ba ionadaí áitiúil de cheantar
Bardasach Dhroichead Átha a d’ainmnigh gach
faighteoir gradaim as a dtiomantas, a n-éachtaí agus
an méid a rinne siad ar son saol an phobail agus an
spóirt ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Bronntar gradaim Cathartha Bhaile Átha Fhirdhia,
gradaim Cathartha Dhún Dealgan agus Gradaim
Mhéara Dhroichead Átha gach bliain mar aitheantas ar
an méid a dhéanann daoine aonair agus eagraíochtaí
ar son an phobail i gContae Lú. Mar thoradh ar an
bpaindéim Covid-19 cuireadh siar dámhachtainí

An Méara Paul Bell ag bronnadh Saoirse Oinigh Dhroichead Átha ar an
Ambasadóir Geraldine Byrne Nason.

An tAmbasadóir Geraldine Byrne Nason ag síniú Leabhar Saoirse
Dhroichead Átha.

Searmanas Saoirse Cheantar Buirge Dhroichead Átha, 2020, Coláiste Mhuire, Droichead Átha.

Jim Gorman, Club Dornálaíochta an Teaghlaigh Ró-Naofa leis an Méara
Paul Bell.

Geraldine Doggett leis an Méara Paul Bell.

Mattie Rice, thar ceann a athar, Patrick Rice, leis an Méara Paul Bell.

Sharon Gaynor, Cór Buachaillí Dhroichead Átha leis an Méara Paul Bell.

Rachel Eagleton leis an Méara Paul Bell.

Hubert Murphy agus a theaghlach.
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Duaiseanna agus Imeachtaí do Shaoránaigh

Daoine a bhí i láthair ag Gradaim an Mhéara, The Highlanes,
Droichead Átha, 2020.

Liam Reay leis an Méara Paul Bell.

Maria Van Strein Murphy leis an Méara Paul Bell.

An tAthair David Bradley leis an Méara Paul Bell.

Dessie McDonnell, GFC San Nioclás, leis an Méara Paul Bell.

John H. Kierans agus a theaghlach.

Eileen Keogh, Seamus Domegan, an Méara Paul Bell agus Stephen
Cooney.
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Fuinneamh Inbhuanaithe

FUINNEAMH IN AMHARC AMHÁIN

FEASACHT FUINNIMH A CHUR CHUN CINN

Laghdaigh Comhairle Contae Lú a úsáid fuinnimh
go suntasach de os cionn 47% ó 2009, de réir
réamhthorthaí maidir le húsáid fuinnimh ag Údarás
Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI).

Ba bhliain dheacair dhúshlánach í 2020 don Fhoireann
Fuinnimh i gComhairle Contae Lú. I bhformhór na
gcásanna, b’éigean an fhoireann a bhí bainteach le
héifeachtúlacht fuinnimh a bhainistiú agus a chur
chun cinn a athshannadh chun bearta a chur i
bhfeidhm agus a chur chun cinn chun riosca Covid-19
a theorannú. Chuir oifigí Chomhairle Contae Lú
síneadh lena n-uaireanta d’oscailt na cúloifige ó
8am go 8pm, Dé Luain go Satharn chun ligean don
fhoireann a ngnáthuaireanta seachtainiúla a oibriú
thar thréimhse fhada chun cabhrú le bearta um
scaradh sóisialta don fhoireann, rud a mhéadaigh
an tréimhse a theastaíonn chun oifigí a théamh agus
a lasadh. Níor chuir sé sin cosc ar an bhFoireann
Fuinnimh feasacht ar fhuinneamh a chur chun cinn
agus ríomhphoist meabhrúcháin a eisiúint don
fhoireann le leideanna maidir le conas fuinneamh a
chaomhnú.

In 2020, chuaigh Comhairle Contae Lú i
gcomhpháirtíocht le Pobal Fuinnimh Inbhuanaithe
Dhún Léire chun cur chuige níos comhordaithe
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le cur
chun cinn agus rannpháirtíocht i gClár Deontas
Fuinnimh Pobail SEAI. Cé gur chuir an paindéim
Covid-19 isteach go hiomlán air seo, déanfar an
chomhpháirtíocht seo a fhorbairt tuilleadh de réir
mar a dhéantar srianta a mhaolú go 2021 agus ina
dhiaidh sin.
Chomhaontaigh an Chomhairle, trína Choiste Beartais
Straitéisigh um Athrú Aeráide agus Fuinneamh,
beartas a fhorbairt chun tacú le Coistí Fuinnimh
Inbhuanaithe. Meastar go dtabharfar é seo chun
críche in 2021.

ÚSÁID FUINNIMH AGUS CUR CHUN CINN
AN FHUINNIMH CHOMHAIRLE CONTAE LÚ
Sháraigh Comhairle Contae Lú an ceanglas ar
chomhlachtaí poiblí a n-éifeachtúlacht fuinnimh a
fheabhsú 33% faoi 2020, mar atá leagtha amach sa
Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht
Fuinnimh. In 2009, shocraigh Éire sprioc náisiúnta a
chun a éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 20% do
2020. Le béim a leagan ar a ról ceannaireachta agus
eiseamláireach, shocraigh rialtas na hÉireann sprioc
uaillmhianach éifeachtúlachta fuinnimh de 33% don
earnáil phoiblí. Faoi dheireadh 2018, bhí 41% de
laghdú bainte amach ag Comhairle Contae Lú ar ídiú
fuinnimh i gcomparáid lena bhonnlíne (ídiú fuinnimh
in 2006-2008), de réir Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann (SEAI). Tugann réamhthorthaí do 2020
le fios go bhfuil feabhas breise tagtha ar an ráta
feabhsúcháin ar éifeachtúlacht fuinnimh na comhairle
go 47.36% ag deireadh 2020.

AN CUMHACHT SAN ÁIT OIBRE A
BHARRFHEABHSÚ – COMHAONTÚ
LEIBHÉAL SEIRBHÍSE
Tá feachtas rathúil caomhnaithe fuinnimh, Optimizing
Power @ Work, curtha le chéile agus curtha i
bhfeidhm ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) ina
punann féin d’fhoirgnimh mhóra. Tá ‘comhaontú
leibhéal seirbhíse’ sínithe ag Comhairle Contae Lú
leis an OPW chun an feachtas sin a leathnú chuig
dhá cheann dá fhoirgnimh phoiblí, Halla Baile Dhún
Dealgan agus Halla an Chontae. Cuimsíonn an
comhaontú cúnamh ón OPW don chomhairle chun
úsáid fuinnimh sna foirgnimh a bhainistiú agus a
fheabhsú. Clár um athrú iompraíochta den chuid is
mó atá san fheachtas caomhnaithe fuinnimh.
Chuaigh Halla Baile Dhún Dealgan isteach i
bhfeachtas OPW Optimizing Power @ Work in
2014. Ag deireadh 2020, baineadh amach coigilteas
suntasach fuinnimh trí oibreacha feabhsúcháin
fuinnimh leanúnacha agus athruithe iompraíochta
san fhoireann. Ón am sin, sháraigh Halla Baile Dhún
Dealgan a sprioc an úsáid fuinnimh a laghdú 33%
mar thoradh ar chomhiarrachtaí na Comhairle agus
moltaí ón OPW. Is é an dúshlán anois ná a chinntiú
go gcaomhnaítear an laghdú seo ar úsáid fuinnimh
agus, nuair is féidir, go mbainfear amach tuilleadh
coigilteas fuinnimh. Taispeánann figiúirí 2020 gur
baineadh amach coigilteas fuinnimh 38% san iomlán,
laghduithe 326,476 kWh (i gcomparáid le 2014), 83
tonna CO2 agus coigilteas costais de €22,385 mar
thoradh ar iarrachtaí leanúnacha iompraíochta i measc
na foirne, in éineacht le hoibreacha feabhsúcháin
fuinnimh leanúnacha.
Tháinig Halla Contae Dhún Dealgan isteach sa
chlár in 2016, ag leanúint ar aghaidh ó rath Halla
Baile Dhún Dealgan i gclár an OPW. Aithníodh é
freisin laistigh de Chóras Bainistíochta Fuinnimh na
Comhairle mar úsáideoir suntasach fuinnimh. Ag
deireadh 2020, bhí coigilteas fuinnimh 10% san
iomlán (i gcomparáid le 2016), le laghdú 66,598 kWh,
36 tonna CO2 agus coigilteas de € 11,735 (* bunaithe
ar choigilteas leictreach amháin) bainte amach.
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Seachtain na hÉifeachtúlachta Fuinnimh, Deireadh Fómhair

TARLAÍONN LAGHDÚ 12% IN
ÚSÁID FUINNIMH I HALLA AN
CHONTAE LE LINN SEACHTAIN NA
HÉIFEACHTÚLACHTA FUINNIMH
De réir mar a chuaigh 2020 ar aghaidh agus mar
a rinne Comhairle Contae Lú oiriúnú agus glacadh
le ‘Maireachtáil le Covid’, rinne Foireann Fuinnimh
na comhairle athdhíriú ar chur chun cinn na
héifeachtúlachta fuinnimh. Cuireadh tús leis arís sa
tríú ráithe den bhliain le feachtas éifeachtúlachta
fuinnimh a bhí dírithe ar úsáid fuinnimh leictreach ag
Halla an Chontae a laghdú. Bhain Comhairle Contae
Lú coigilteas suntasach leictreachais amach le linn mhí
Dheireadh Fómhair.
Bhí Seachtain na hÉifeachtúlachta Fuinnimh 2020
ar siúl ón 5ú go dtí an 12ú Deireadh Fómhair 2020.
Chun an tseachtain a cheiliúradh, chuaigh Rannóg
Fuinnimh Chomhairle Contae Lú i gcomhar le clár
Optimizing Power @ Work OPW agus d’óstáil siad
roinnt seimineár agus imeachtaí feasachta fuinnimh
fíorúla don fhoireann. I measc ghníomhaíochtaí
Sheachtain na hÉifeachtúlachta Fuinnimh bhí:

• Cainteanna Ama Tae: Mar chuid den fheachtas
Optimizing Power @ Work, roinneadh ‘Talks
Time Talks’ 10 nóiméad, gach ceann acu ag díriú
ar théama difriúil coigilte fuinnimh. Rinneadh
réamhthaifeadadh ar na Cainteanna Ama Tae ionas
go bhféadfadh an fhoireann a bheith páirteach
ag am a d’oirfeadh dóibh agus bhí tráth na gceist
gairid ar gach téama ag gabháil leo.
• Clinicí fuinnimh: Reáchtáladh clinicí fuinnimh, áit
a bhféadfadh baill foirne comhairliúchán ar líne 15
nóiméad a chur in áirithe le comhairleoir fuinnimh
chun comhairle duine le duine a fháil maidir le
fuinneamh a choigilt.
• Comórtas póstaeir: Tugadh cuireadh do leanaí a
bhaineann le baill foirne cur isteach ar chomórtas
póstaeir. Póstaer i stíl Oíche Shamhna a bhí sa téama
a spreag gníomhartha cliste aeráide, mar shampla
fuinneamh a shábháil.

Chun iarrachtaí a dhíriú, socraíodh sprioc coigilt
fuinnimh leictreach de 5% do Dheireadh Fómhair
2020, i gcomparáid leis an mí chéanna in 2019. I rith
na seachtaine, spreagadh baill foirne chun trealamh
neamhriachtanach a mhúchadh.
Mar thoradh ar na hathruithe a rinneadh le linn
Sheachtain Éifeachtúlachta Fuinnimh 2020, shábháil
Comhairle Contae Lú 2,678kWh san iomlán le linn
mhí Dheireadh Fómhair. Is ionann é seo agus sábháil
12% i bhfuinneamh leictreach i Halla an Chontae i
gcomparáid le Deireadh Fómhair 2019.
Is coigilteas suntasach fuinnimh é 2,678kWh agus
is ionann é agus an chumhacht a úsáidtear chun:
116,493 bileog de mhéid A4 a tháirgeadh agus
a phriontáil; 241,020 fón cliste a luchtú; nó chun
233 meánteach in Éirinn a chumhachtú ar feadh lá
amháin.
Chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar
na mbeart a glacadh le linn an tionscnaimh i rith
Dheireadh Fómhair, cuireadh taispeántas Boilgeog
(sa phictiúr) ar bun chun na coigiltis fuinnimh atá
á ndéanamh i Halla an Chontae a thaispeáint. Leis

na sonraí ón monatóir úsáide fuinnimh, líon an
Fhoireann Fuinnimh an taispeáint le huisce chun
leibhéal na gcoigilteas a baineadh amach a léiriú.
Thug an taispeántas Boilgeog deis don fhoireann
an fuinneamh a bhí a shábháil a shamhlú agus a
rianúagus bhí sé mar mheabhrúchán ar an sprioc
chomhchoiteann.
Ag trácht di ar na torthaí, dúirt Príomhfheidhmeannach
Chomhairle Contae Lú, Joan Martin: “Cé gur tháinig
laghdú ar líon na ndaoine ag Halla an Chontae
i mí Dheireadh Fómhair mar gheall ar na srianta
leanúnacha Covid-19, i gcomparáid leis an mbliain
roimhe sin, tá an Chomhairle ag cur a seirbhísí ar
fáil i gcónaí. Ciallaíonn gníomhaíochtaí leanúnacha
go bhfuil fearais ardfhuinnimh, mar fhreastalaithe
TF, córais aerchóirithe agus aerála fós in úsáid. Dá
bhrí sin, tá an laghdú fuinnimh a dhéantar mar
thoradh ar bhaill foirne a bheith ag obair ón mbaile
- agus arna thomhas ag an gcóras monatóireachta
fuinnimh - réasúnta íseal, in ainneoin an laghdaithe
ar úsáid ríomhairí pearsanta agus monatóirí. Mar sin,
is tionscnamh tábhachtach fós í an tSeachtain um
Éifeachtúlacht Fuinnimh. Ba mhaith liom buíochas
a ghabháil lenár bhfoireann as a gcuid iarrachtaí le
linn na Seachtaine Fuinnimh. Leanfaidh Comhairle
Contae Lú de bheith ag obair leis an bhfoireann
tríd an bhfeachtas Optimizing Power @ Work chun
buan-athrú cultúrtha mar gheall ar ídiú fuinnimh a
dhaingniú.“

CÓRAS BAINISTITHE FUINNIMH
Is caighdeán idirnáisiúnta é ISO 50001 a chuireann
ar chumas eagraíochtaí na córais agus na próisis a
bhunú atá riachtanach chun feidhmíocht fuinnimh
a fheabhsú, lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh,
úsáid agus tomhaltas fuinnimh. Tá sé i gceist go
dtiocfadh laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha
teasa, costas fuinnimh, agus tionchair chomhshaoil
ghaolmhara eile, trí bhainistíocht chórasach fuinnimh,
as cur i bhfeidhm an chaighdeáin seo.

Feighlí CCL David Donnery le taispeáint coigilte fuinnimh ‘Bubble’.
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VARCITIES

D’éirigh le Comhairle Contae Lú a Córas Bainistíochta
Fuinnimh (EnMS) a chothabháil in 2020. Deimhníodh
Comhairle Contae Lú roimhe seo faoi I.S. EN ISO
50001: 2011 agus i mí na Nollag chríochnaigh sé
iniúchadh dhá lá chun ISO 50001 a athdheimhniú
agus a aistriú: 2018. Bhí an t-aiseolas dearfach agus
tá súil ag Comhairle Contae Lú deimhniú a fháil faoi
ISO 50001: 2018 go luath i 2021.
Faoi dheireadh 2020, bhí sé cinn d’‘Úsáideoirí
Fuinnimh Suntasacha’ (SEUanna) freagrach as thart
ar 70% d’úsáid fuinnimh na Comhairle. Is iad na
SEUanna Soilse Poiblí, Halla an Chontae, Halla Baile
Dhún Dealgan, Flít Iompair na Comhairle, Stáisiún
Dóiteáin Dhún Dealgan, agus Stáisiún Dóiteáin
Dhroichead Átha. Roimhe seo, bhí ceithre SEU
freagrach as 70% d’úsáid fuinnimh na Comhairle
agus mar sin léiríonn na figiúirí go bhfuil úsáid
fuinnimh na SEUanna ag laghdú.

Tugadh isteach boscaí de tháirge sláintíochta,
trealamh sláintíochta nua agus forbraíodh próisis nua
chun foirgnimh agus spásanna oscailte na comhairle
a shláintiú in 2020 chun an riosca a bhaineann le
Covid-19 a theorannú agus chun an tionchar ar
sheirbhísí na comhairle a íoslaghdú.
Tugadh isteach tomhas CO2 den chéad uair mar
thomhas ar éifeachtacht an aerála.
Chomh maith le próisis sláintíochta nua (ceo-chóiriú)
a chur i bhfeidhm i Halla an Chontae, in 2020 tugadh
isteach aonaid luchtaithe nua d’fheithiclí leictreacha
don fhoireann ag Halla an Chontae agus Halla Baile
Dhún Dealgan.

SAORÁIDÍ NA COMHAIRLE
De réir mar a d’fhorbair an bhliain, rinne an
Chomhairle oiriúnú agus glacadh le ‘Maireachtáil
le Covid’. Tugadh bearta nua, a tugadh isteach inár
bhfoirgnimh ar dtús chun na rioscaí don fhoireann
agus do chuairteoirí a theorannú, isteach sa ghnó
laethúil.
Pointe luchtaithe EV don fhoireann.

Monatóir Co2.

Airíoch CCL David Donnery le meaisín ceo-chóireála.

VARCITIES – RÉITEACH FÍSEACH
BUNAITHE AR AN DÚLRA AR
MHAITHE LE SLÁINTE, FOLLÁINE AGUS
ATHLÉIMNEACHT I gCATHRACHA
Is tionscadal é VARCITIES arna mhaoiniú ag clár
Taighde agus Nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais
Eorpaigh, dírithe ar thodhchaí cathracha.
Cuimsíonn sé cuibhreannas de 25 comhpháirtí
(ón saol acadúil den chuid is mó) ar fud na hEorpa
agus naoi n-ionad, Dún Dealgan ina measc. Tá an
tionscadal dírithe ar Athghiniúint Uirbeach; Tionchair
ar Cháilíocht na Beatha; agus Sláinte agus Folláine.
Tá maoiniú €10 milliún ceadaithe agus leithdháileadh
€422,500 ar Chomhairle Contae Lú. Cuireadh tús go
hoifigiúil leis an tionscadal an 1 Meán Fómhair 2020.
Mairfidh an tionscadal 54 mhí ón dáta tosaigh sin.
Roghnaíodh Leabharlann / Ceathrú Músaem Dhún
Dealgan mar cheann de naoi láithreán píolótacha ar
fud na hEorpa don tionscadal. Is é an togra tionscadail
ná “Mol Foghlama Amuigh a Chruthú” laistigh de
limistéar na cúirte i gCeantar Leabharlann / Músaem
an Chontae. Aithnítear an dá struchtúr mar Struchtúir
Chosanta a bhfuil rátáil ‘tábhacht réigiúnach’ acu. Is é
aidhm athghiniúint an cheantair seo cuidiú le limistéar
glas éagsúil, inrochtana, sábháilte, uilechuimsitheach
agus ardchaighdeáin a chruthú a mhéadóidh folláine
agus sláinte, agus ina ndáilfear go cothrom na tairbhí
gaolmhara. Molann an dearadh go leanfaí den
fhearann poiblí agus cuíchóiriú a dhéanamh ar gach
crosaire agus acomhal i bhfabhar coisithe, de réir na
scéime athghiniúna uirbí, Cearnóg an Mhargaidh,
Sráid Chlann Bhreasaíl agus Sráid na hEaglaise. Ceann
de na hathruithe is mó sa réimse seo is ea na spásanna
páirceála a bhaint, na spásanna poiblí oscailte a
thiocfaidh astu a mhéadú agus na tairbhí a thagann
as nochtadh laghdaithe do riosca aeráide, truailliú
torainn agus aeir, agus strus comhshaoil.
Is iad cuspóirí VARCITIES réitigh chomhtháite bunaithe
ar an dúlra a chur i bhfeidhm, a chomhchruthaíodh
le páirtithe leasmhara áitiúla, agus príomhtháscairí

feidhmíochta (KPIanna) nua a fhorbairt do shláinte
agus folláine. Is iad na hidirghabhálacha a mhaoiníonn
VARCITIES:
• Pod Foghlama Amuigh idir Leabharlann Dhún
Dealgan agus Ceathrú an Mhúsaeim a chruthú
chun na teicneolaíochtaí is nua agus na
feidhmeanna roinnte a óstáil
• Foghlaim Glas Uirbeach Lasmuigh agus Gairdín
Céadfach don tsláinte agus don fholláine
• Braiteoirí ar rothair agus ar stáisiúin rothar.
Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí do
Chomhairle Contae Lú laistigh de VARCITIES:
• Aitheantas nua a chruthú do Leabharlann /
Músaem an Chontae
• Spás poiblí ar ardchaighdeán a chruthú do gach
ball den phobal, lena n-áirítear cuairteoirí agus
turasóirí
• Nascacht agus inléiteacht na sráideanna leis an
gcomhthéacs máguaird a fheabhsú
• An tosaíocht idir feithiclí agus coisithe laistigh de
limistéar an chlóis a athchothromú
• Sócmhainní oidhreachta Dhún Dealgan a fheabhsú
• Prionsabail na forbartha inbhuanaithe a oibriú,
a úsáid agus a chur chun cinn trí ídiú fuinnimh a
íoslaghdú agus úsáid na teicneolaíochta fuinnimh
in-athnuaite a uasmhéadú.

Leabharlann.

An Clós, Músaem, Contae Dhún.
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Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála

Laghdaíodh gníomhaíochtaí Sheirbhís Dóiteáin
Chomhairle Contae Lú le linn 2020 mar gheall ar
thionchar srianta phaindéim Covid-19. Lean an
tseirbhís oibríochtúil comhrac dóiteáin mar is gnáth
ach laghdaíodh oiliúint, druileanna agus gnáthaimh
stáisiúin eile. Cuireadh dianbhearta Covid-19 i
bhfeidhm chun baill foirne a scaradh amach agus
chun teagmháil le tríú páirtithe a íoslaghdú.
Dúnadh Ionad Oiliúna Réigiúnach Dhún Dealgan don
chuid is mó de 2020 agus tá riaráiste cúrsaí oiliúna
agus athnuachana mar thoradh air seo.
In 2020, tháinig méadú 13% ar theagmhais
éigeandála ar fhreastail an tSeirbhís Dóiteáin i Lú
orthu in 2020 i gcomparáid le 2019.
• Tháinig méadú mór ar dhóiteáin talún fiáine.
Mhéadaigh líon na dtinte aiteann ó 11 in 2019 i
gcomparáid le 77 in 2020; bhí tinte foraoise suas ó
3 in 2019, go 10 in 2020; agus tinte féir suas ó 33
in 2019 go 57 in 2020. Bhí sé seo le feiceáil sa líon
mór tinte i leithinis Chuaille i mí Aibreáin, Bealtaine
agus Meitheamh 2020.
• Tháinig méadú mór freisin ar dhóiteáin scipe agus
araidí beaga ó 221 in 2019 go 313 in 2020. Ba
é an chúis is dócha a bhí leis an seal fada tirim in
Aibreán, Bealtaine agus Meitheamh.
• Mhéadaigh líon na dteagmhas i gceantar Stáisiún
Dóiteáin Dhún Dealgan 30% go 496, rud a
chiallaíonn gurb é an limistéar stáisiúin is gnóthaí
é. Ba é an chúis ba mhó leis an méadú mór ar
ghlaonna i leithinis Chuaille.
• Níor tháinig aon athrú ar líon na nglaonna i gceantar
Stáisiún Dóiteáin Dhroichead Átha ag 443, agus
freastalaíodh ar 131 glao i gContae na Mí.

• Bhí laghdú ar thionóiscí tráchta ar bhóithre
(RTAnna) go 137 in 2020 ó 167 in 2019 mar gheall
ar an trácht a bheith níos éadroime mar thoradh ar
Covid-19.
Deonaíodh agus fuarthas maoiniú ón Roinn Tithíochta
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le haghaidh
ceithre jíp athsholáthair nua agus dhá fhearas dóiteáin
athláimhe le míleáiste íseal ó Sheirbhís Dóiteáin
Leicestershire.
Lean an Rannóg um Chosc Dóiteáin lena
gníomhaíocht forfheidhmithe maidir le foirgnimh
chónaithe ardriosca, cé gur laghdaíodh é seo mar
gheall ar Covid-19.

Freastalaíodh ar thine fiáin i Flagstaff i mí Aibreáin 2020.

Mhéadaigh líon na n-iarratas ar Dheimhniú
Sábháilteachta Dóiteáin a fuair an Rannóg Rialaithe
Dóiteáin agus Foirgníochta ó 119 in 2019 go 124
in 2020. Tháinig laghdú ar líon na n-iarratas ar
Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas ó
86 in 2019 go 75 in 2020.
Mar gheall ar an bpaindéim Covid-19, bhí cruinnithe
níos rialta den mhórghrúpa stiúrtha éigeandála
réigiúnach agus de ghrúpaí oibre.
Rinneadh ullmhúcháin bhreise lena n-áirítear Plean
Básmhaireachta Covid-19 idirghníomhaireachta, a
chuimsigh acmhainn agus nósanna imeachta breise
marbhlainne. Rinne Seirbhís Dóiteáin Lú a Plean
OllBháis a nuashonrú agus dáileadh doiciméad
treorach Covid-19 ar gach stiúrthóir sochraide sa
chontae agus sa réigiún máguaird.

Chuaigh an Stiúrthóir Cúrsa, teagascóirí agus mic léinn ar chúrsa Iompar Dóiteáin le déanaí.

Bhí roinnt imeachtaí drochaimsire ann inar tionóladh
Foireann Measúnaithe Adhaimsire Lú.

Bliain

Líon na dTeagmhas

% Difríochta +/-

2016
2017
2018
2019
2020

977
1,257
1,271
1,141
1,291

+28.66%
+1.11%
-10.23%
+13.15%

Cuireann Mic Léinn Lú cultacha BA orthu le haghaidh cleachtadh Iompraíochta Dóiteáin.
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Teicneolaíocht na Faisnéise
SEIRBHÍSÍ
DÓITEÁIN &
ÉIGEANDALA
IN AMHARC
AMHÁIN

1,291

FREAGAIRT AR DHÓITEÁN

DÓITEÁIN
ARAIDE / SCIPE

AR NA CINN IS COITIANTA

BA É STÁISIÚN

DHÚN DEALGAN

AN STÁISIÚN BA GHNÓTHAÍ,
GLAONNA AMACH SUAS 30%
AR 2019
(BA É DROICHEAD ÁTHA AN STÁISIÚN BA
GHNÓTHAÍ IN 2019)

75

DEIMHNIÚ AR
MHÍCHUMAS
EISITHE

CHUATHAS CHUIG

131 TEAGMHAS
I gCO.

NA MÍ

77 DÓITEÁN
AITINN
MÉADÚ 600%

124 IARRATAS

AR DHEIMHNIÚ AR
SHÁBHÁILTEACHT Ó
DHÓITEÁN FAIGHTE

Lean an Roinn TF le linn 2020 de thacú leis na córais
TF go léir a éascaíonn próisis ghnó agus d’éascaigh
sí uasghrádú iomadúla ar na feidhmchláir atá ann
cheana lena n-áirítear chuig iPlan, iHouse agus iReg.
D’oibrigh baill foirne TF go gasta chun cianobair a
chumasú d’fhoireann na Comhairle le linn srianta
Covid-19. Áiríodh leis seo soláthar ríomhairí glúine
agus córais a chur i bhfeidhm chun cianrochtain slán
a éascú don fhoireann. Dhéileáil Deasc Chabhrach
TF le líon iarratas tacaíochta os cionn an mheáin mar
gheall ar soláthar teicneolaíochtaí nua chun tacú le
cianobair. Forbraíodh roinnt córais go gasta i rith
2020 mar fhreagairt ar Covid-19 lena n-áirítear an
córas CRM Glaonna Pobail agus an Córas Deontais
Atosaigh. Rinneadh bonneagar freastalaí agus líonra
na comhairle a bhainistiú, agus a uasghrádú nuair
ba ghá, chun iontaofacht a chinntiú. Rinneadh dul
chun cinn suntasach freisin leis an Tionscadal Imirce
Fearainn.
Is ceanglas é an Tionscadal Imirce Fearainn ar
Chomhairle Contae Lú trína gcaithfear a Bhainistíocht
Windows (Eolaire Gníomhach) a bhogadh ón
struchtúr náisiúnta (foraoise A/D) atá á óstáil ag an
LGMA go struchtúr nua neamhspleách.
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TITHÍOCHT AGUS CAIGHDEÁN NA BEATHA
Éascaíonn Roinn Tithíochta agus Caighdeán na
Beatha Chomhairle Contae Lú pobail inbhuanaithe
trí chóiríocht agus tacaíochtaí a sholáthar chun
gach riachtanas a chomhlíonadh. Tá plean
eacnamúil agus pobail curtha i dtoll a chéile ag an
gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail mar chabhair chun
pobail shábháilte a bhaint amach trí thacaíocht a
thabhairt do líonraí pobail, do thionscadail agus
do thionscnaimh agus trí sheirbhísí spóirt agus
caitheamh aimsire, taitneamhachta, leabharlainne
agus tacaíochta do na healaíonta a chur ar fáil.
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Tithíocht

€

SEIRBHISÍ
TITHÍOCHTA
IN AMHARC
AMHÁIN

€12.6 MILLIÚN
IN IONCAM Ó
CHÍOSANNA

3,281

SEIRBHÍSÍ DO DHAOINE GAN DÍDEAN 2020

LEITHDHÁILTÍ TITHÍOCHTA

Soláthraíonn Seirbhís do Dhaoine gan Dídean
Chomhairle Contae Lú cúnamh do dhaoine aonair
agus do theaghlaigh atá gan dídean nó atá i mbaol
a bheith gan dídean i gContae Lú. In 2020, chuidigh
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean le 253 duine agus
teaghlach. Leithdháileadh tionóntacht shóisialta /
dheonach ar 46 cliant sa chontae agus bhain 194
leas as cúnamh ó Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean
chun rochtain a fháil ar chóiríocht phríobháideach ar
cíos faoin scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta (HAP).

Rinneadh 484 leithdháileadh san iomlán in 2020,
ar aonaid údaráis áitiúla iad 190 díobh agus chuir
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 294 aonad ar fáil.
San iomlán, leithdháileadh 148 teach dóibh siúd a
raibh riachtanas tosaíochta acu (102 míchumas agus
46 gan dídean).

B’ionann líon iomlán na ndaoine fásta i gcóiríocht
éigeandála i mí na Nollag 2020 agus 77, i bhfad níos
ísle ó fhigiúr 123 i mí na Nollag 2019.

TIONÓNTACHT HAP

TÚS ÁITE DO THITHÍOCHT

3,983

TEACH SÓISIALTA

FAOI ÚINÉIREACHT
NA COMHAIRLE

1,612 AR LIOSTA FEITHIMH

NA COMHAIRLE, SÍOS Ó 1,790
IN 2020

484 TEACH
LEITHDHÁILTE

(102 MÍCHUMAS AGUS
46 GAN DÍDEAN SAN
ÁIREAMH)

1,377 LITIR EISITHE
FAOI CHÍOS GAN ÍOC

Is é Comhairle Contae Lú a threoraíonn i gcónaí
cur i bhfeidhm an tsamhail Thús Áite do Thithíocht
i Réigiún an Oirthuaiscirt (Lú, Muineachán & an
Cabhán) mar chuid den Phlean Feidhmithe Náisiúnta.
Tá Iontaobhas Peter McVerry ar conradh chun an
tseirbhís a sholáthar agus in 2020, cuireadh 21 duine
i dtionóntachtaí tacaithe faoin tsamhail -15 seo i Lú,
ceathrar sa Chabhán agus beirt i Muineachán.

CÓIRÍOCHT TITHÍOCHTA AGUS COVID
Nuair a thosaigh paindéim Covid-19 i Márta 2020,
iarradh ar an gComhairle 28 aonad le haghaidh
aonrú a ullmhú do chliaint ionchasacha de chásanna
dearfacha Covid-19 a raibh cónaí orthu an uair
sin in aonaid foscaidh do dhaoine gan dídean. An
aidhm a bhí leis ná daoine aonair Covid-dearfacha
a aistriú go haonaid aonrúcháin chun cosc a chur
ar scaipeadh Covid-19 chuig daoine aonair eile sna
haonaid foscaidh seo do dhaoine gan dídean. Chuirfí
earraí bána agus troscán ar fáil do gach ceann de na
tithe chun ligean do dhaoine aonair Covid-dearfach
a bheith féinchothaitheach don tréimhse aonraithe
éigeantach.

26 Sráid Culhane, Dún Dealgan, a fuarthas le hOrdú Ceannaigh
Éigeantach.

ACHOIMRE AR CHIGIREACHTAÍ AR
CHÓIRÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH AR
CÍOS
Lean an fhoireann Cigireachta ar Chóiríocht
Phríobháideach ar Cíos lena gcuid oibre ag déanamh
cigireachtaí ar chóiríocht phríobháideach ar cios agus
ag cur Rialacháin Tithíocha (Caighdeáin do Thithe ar
Cíos) 2019 i bhfeidhm ar fud Chontae Lú. Cé gurbh
éigean cigireachtaí a chur ar fionraí ar feadh tréimhsí
áirithe de bharr shrianta Covid-19, baineadh úsáid as
an am seo chun forfheidhmiú a chur i bhfeidhm agus
a luathú. Rinneadh cigireacht ar 518 áit chónaithe san
iomlán. Eisíodh 430 Fógra Comhairleacha, 186 Fógra
Feabhsúcháin agus 20 Fógra Toirmisc in 2020.
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DEARADH AILTIRE A BHUAIGH DUAIS

MAOINIÚ SPREAGTHA IÚIL 2020

Oibríonn Comhairle Contae Lú go dlúth le roinnt
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHB) chun
tithíocht ardchaighdeáin a sholáthar. Go luath i
2020, sheol an Chomhairle agus AHB Thuaidh agus
Thoir forbairt nua ag Tooting Meadows Sráid Scarlet
nDroichead Átha, áit a raibh an stáisiún dóiteáin
roimhe seo. Bhí an fhorbairt comhdhéanta d’áiteanna
cónaithe aon, dhá, trí agus sheomra leapa a raibh
tionóntaí iontu ar fad i mí Feabhra 2020.

I mí Lúnasa 2020, cheadaigh an tAire Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Darragh
O’Brien, TD, maoiniú de €40 milliún faoi Chlár
Spreagtha Iúil d’údaráis áitiúla chun aonaid fholmha
a athchóiriú i stoc tithíochta na n-údarás áitiúil.
Fuair Comhairle Contae Lú tacaíocht maoinithe
do 62 aonad arbh fhiú €747,850 iad san iomlán.
Críochnaíodh na haonaid seo faoi Nollaig 2020 agus
leithdháileadh iad ar 62 tionónta nua.

Tooting Meadow, Sráid Scarlet, Droichead Átha.

Áitribh folamh fadtéarmacha a bhí sna 62 teach
go léir, a raibh athchóiriú fairsing ag teastáil uathu
le hoibreacha ag dul ó ghlanadh, athfheistiú
cistine, athshreangú, uasghrádú coirí, uasghrádú
pluiméireachta, athchóiriú seomra folctha, péinteáil,
teallaigh nua go fuinneoga agus doirse athsholáthair
Bhí an chuid is mó de na háiteanna cónaithe a
ndearnadh athchóiriú orthu díomhaoin le breis agus
bliain agus mar sin ba mhór an sásamh iad a chur ar
fáil do thionóntaí nua. Cuireadh dhá cheann de na
haonaid a ndearnadh athchóiriú orthu ar leataobh do
thionóntaí gan dídean.

CAIPITEAL TITHÍOCHTA
In 2020, faoin bPlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann,
sheachaid Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae
Lú 285 aonad tithíochta nua ar fud an chontae.
Seachadadh na haonaid tithíochta nua seo trí raon
beart lena n-áirítear tógáil dhíreach ÚdaráIs Áitiúil,
casadh na heochrach, éadálacha, léasú fadtéarmach,
Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (CPOanna), Cuid V
agus comhpháirtíochtaí le AHBanna.

Tooting Meadow, Sráid Scarlet, Droichead Átha.

Ba dhíol sásaimh do Chomhairle Contae Lú gur
críochnaíodh roinnt mórscéimeanna in 2020 mar
Green Gates Manor (44 aonad) agus Páirc Wadman
(62 aonad) i nDún Dealgan; Gráinseach Ravel i nDún
Léire (80 aonad); agus Gort Buí i nDroichead Átha (22
aonad). Chuir an Rannóg Tithíochta tús le hoibreacha
tógála ar scéimeanna údaráis áitiúil ag Fr. Finn Park,

Sráidbhaile Lú (17 n-aonad) agus Céim 2B Diméin Cox,
Dún Dealgan (22 aonad).
Tá an Rannóg Tithíochta, i gcomhar lena foirne deartha
ailtirí ceaptha, ag cur dearaí scéimeanna cónaithe nua
ar aghaidh an t-am ar fad mar Ascaill an Mhóta, Dún
Dealgan agus Boice Court, Droichead Átha.

BAINISTÍOCHT EASTÁT
Oiliuint tionóntachta: 283 seisiún oiliúna
éascaithe do thionóntaí nua
Cigireachtaí ar thionóntachtaí: 193 cigireacht
déanta
Iompar Frithshóisialta (ASB)
Rinne 135 cás de ASB imscrúdú
Eisíodh 25 rabhadh ó bhéal
4 rabhadh scríofa eisithe

Deontais chun tithe príobháideacha a oiriúnú
HOP
Cúnamh Tithíochta do Dhaoine
Scothaosta: 131 deontas comhlánaithe
HAG
Deontas Cúnaimh Tithíochta:
60 deontas comhlánaithe
MAG
Deontas Cúnaimh Soghluaisteachta:
36 deontas déanta
€1,836,998.14 caite
Oibreacha Oiriúnaithe Míchumais a rinneadh in 2020
ar áiteanna cónaithe na Comhairle: 38 oiriúnú déanta.
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Ballraíocht an Choiste Áitiúil Forbartha Pobail
(LCDC) in 2020

PLEAN ÁITIÚIL, EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL (LECP)

PLEAN ÁITIÚIL, EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL (LECP)

PLEAN ÁITIÚIL, EACNAMAÍOCH AGUS
POBAIL (LECP)

Earnáil Phoiblí
Comhairle Contae Lú

An Cllr. Liam Reilly

Comhairle Contae Lú

An Cllr. an Cllr. Kevin Meenan áit an Cllr. Ruairí Ó Murchú
daingnithe ag Comhairle Contae Lú i Márta 2020

Comhairle Contae Lú

An Cllr. Eileen Tully

Comhairle Contae Lú

An Cllr. Dolores Minogue

Oifigeach de chuid Chomhairle Contae Lú

Joan Martin

Oifigeach de chuid Chomhairle Contae Lú

Thomas Mc Evoy

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú na Mí

Sadie Ward McDermott

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Anne Keeley

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Ghabh Martina Ralph áit Annette McDonnell, daingnithe

D’ullmhaigh Coiste Áitiúil Forbartha Pobail (LCDC)
plean áitiúil, eacnamúil agus pobail sé bliana (LECP) in
2016 lena n-áirítear gníomhaíochtaí chun dul i ngleic
leis an mbochtaineacht agus leis an míbhuntáiste,
tacú le fiontair, fostaíocht agus oiliúint, bonneagar
pobail a fhorbairt agus forbairt eacnamúil a chur chun
cinn.
Thionóil LCDC Lú a chruinnithe míosúla i rith 2020,
nuair a toghadh Joan Martin, Príomhfheidhmeannach
Chomhairle Contae Lú, mar Chathaoirleach nua LCDC
i mí Mheán Fómhair. Déantar obair LCDC Lú a riaradh
agus a éascú tríd an Oifig Shóisialta agus Pobail,
Comhairle Contae Lú.

ag Comhairle Contae Lú i Márta 2020

Earnáil Phríobháideach
Comhpháirtíocht Leader Lú

Ciaran Reid

Leasanna Pobail & Deonacha

Alison Quail

Leasanna Pobail & Deonacha

Joanne Finnegan

Cuimsiú Sóisialta

Kevin Moran

Cuimsiú Sóisialta

Geordie McAteer

Comhshaol

Elizabeth O’ Reilly

Feirmeoireacht

Ghabh John Carroll áit Matthew McGreehan, daingnithe

43

Príomhphointí ó 2020:
• Comhstraitéis Lánpháirtíochta d’Imircigh i Lú agus
sa Mhí a sheoladh
• Bhog cruinnithe LCDC chuig ardán fíorúil a
tionóladh trí theileachomhdháil, rud a chinntigh
leanúnachas gnó
• Maoiniú ceadaithe chun dhá bhus pobail a
cheannach
• €2.04 milliún de mhaoiniú LEADER ceadaithe do
thionscadail eacnamaíocha, sóisialta agus tuaithe
• Tháinig ardú 25% ar bhallraíocht an Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) go 401 grúpa
cláraithe
• Cumarsáid leanúnach le grúpaí pobail tríd an
Communiqué Dé hAoine
• Cheadaigh na baill an tuarascáil ar dhul chun cinn
maidir le 183 gníomh a thacaíonn le spriocanna
pobail atá sa LECP
• Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus
Cumhachtaithe: Ceadaíodh straitéis cúig bliana
chun tacú leis an earnáil pobail agus deonach in
Éirinn 2019-24
• Sheol LEADER Straitéis Fiontraíochta Sóisialta
Chontae Lú 2019-2022.

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú
Pobail (SICAP)

ag Comhairle Contae Lú i mBealtaine 2020
Cumann Tráchtála Dhún Dealgan

Ghabh Sean Farrell áit Pat Mc Cormick, daingithe ag
Comhairle Contae Lú i Meán Fómhair 2020

Cumann Tráchtála Dhroichead Átha

Breanndán Casey

Ionad Saorálaithe Lú

Gráinne Berrill

Oibríonn Cuideachta Chomhpháirtíochta LEADER
Lú an Clár Gníomhachtaithe Pobail agus Cuimsiú
Sóisialta 2018-2022. In 2020, thacaigh SICAP le
74 grúpa pobail agus le 1,086 duine. I measc na
ngnóthálacha móra eile in 2020:
		
• Fuair 18 ghrúpa deontais bheaga.
• 1,086 duine atá gafa i dtacaíochtaí don mhargadh
saothair foghlama ar feadh an tsaoil
• Tacaíodh le 11 duine chun fostaíocht a fháil

• Cuireadh tacaíocht ar fáil do 48 dhuine a tharchuir
an Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun
a ngnólachtaí féin a bhunú tríd an Liúntais Fiontair
um Fhilleadh ar an Obair
• Fuair 80 duine deontais oideachais
• Fuair 23 duine deontais fiontair
• Fuair trí cinn d’fhiontair shóisialta deontas fiontar
sóisialta.
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Clár LEADER 2014-2020

Is é Comhairle Contae Lú an príomh-chomhpháirtí
airgeadais do chlár LEADER sa chontae. Trí bheart atá
i gceist sa chlár: Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontair
agus Cruthú Post; Cuimsiú Sóisialta agus Forbairt
Tuaithe.
In 2020, fuair Comhpháirtíocht LEADER Lú, an
comhpháirtí feidhmiúcháin, 141 léiriú spéise ar chistiú.
Le linn 2020, an bhliain deiridh sa Chlár LEADER
reatha, leanadh den obair chun tacaíocht a sholáthar
do thionscadail forbartha tuaithe, a tionscnaíodh
ag leibhéal áitiúil, d’fhonn ceantair tuaithe a
athbheochan agus poist a chruthú. I measc na nithe
is díol suntais tá:
• Cheadaigh an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil
maoiniú de €2.04 milliún do thionscadail ar fud
na dtrí bheart LEADER. B’fhiú idir €1,254.61 go
€199,701.70 an cúnamh deontais a bronnadh.
• Eisíodh 68 conradh do thionscnóirí tionscadail ar
fud an chontae.
• Tugadh Buneolas ar Mhúiríniú agus Buneolas ar
Oiliúint Fuinnimh ag tús 2020. Cuireadh na cláir
ar fáil ar fud an chontae agus ghlac os cionn 60
duine páirt iontu.
• Bronnadh cúnamh deontais de €7,484 ar
Thurasóireacht Mhainistir Bhuithe agus ar
Choiste na mBailte Slachtmhara i leith na gcostas
a bhaineann le hobair a dhéanamh ar shiúlóid
bogaigh, coillearnach agus dúlra ina gceantar féin.
• Deonaíodh maoiniú de €10,323 do Dinosca
Limited, cuideachta atá lonnaithe i mBaile Átha
Fhirdhia, i dtreo costas trealaimh speisialaithe chun
cabhrú lena bpleananna leathnaithe gnó.
• Faoin mbeart Gníomhaíochta / Turasóireachta
Eachtraíochta, bhronn an LAG deontas de
€76,125.00 ar Ionad Eachtraíochta Chairlinn a
chuirfidh ar a chumas leathnú a thairiscint ar a
eachtraí turasóireachta agus ar na gníomhaíochtaí
a chuirtear ar fáil do theaghlaigh agus do ghrúpaí.
• Bronnadh cúnamh deontais ar roinnt tionscadal
ginearálta pobail lena n-áirítear uasghrádú ar
áiseanna ionad pobail.

• Fuair an Tionscadal Doras Dearg i nDroichead
Átha cúnamh deontais de €138,520 chun obair
uasghrádaithe riachtanach a chumasú ina áitreabh
ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath i nDroichead Átha..
• Faoin mbeart um Chuimsiú Sóisialta, bronnadh
cúnamh deontais de €7,290 ar Bhord Forbartha
Pobail Dhún Léire chun an ‘Plean 5 Bliana do
Dhaoine Óga Dhún Léire’ a sheoladh.
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Lú (PPN) in 2020:
• Ballraíocht mhéadaithe PPN ó 341 in 2019 go 401
ball in 2020
• Athraíodh cruinnithe rúnaíochta ó dhá mhí go
míosúil
• Cúig chúrsa Oiliúna agus Forbartha Acmhainne ar
líne seachadta do bhaill lena n-áirítear Scileanna
um Dhearadh Grafach, oiliúint d’Ionadaithe PPN,
GDPR, Roghanna nua don Mhaoiniú agus Cód
Rialachais do Charthanais
• Comhoibriú le Peirspictíochtaí Forbartha ar
cheardlann ar líne ‘Contae Lú agus na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe’
• Comhoibriú le Comhpháirtíocht LEADER Lú ar
Chuimsiú Sóisialta seachtain i mí Mheán Fómhair,
ag cur béime ar na buntáistí a bhaineann le bheith
i do Bhall de PPN
• Cúnamh a sholáthar do Outcomers Dhún Dealgan
maidir lena straitéis LADTI+
• Oiliúint Garchabhrach a sholáthar do mhic
léinn Idirthréimhse / 5ú Bliana i Lú faoin gClár
Garchabhrach PPN
• Dhear an Colún Comhshaoil den PPN a lógó féin
agus d’ullmhaigh siad leabhrán faisnéise chun an
pobal a chur ar an eolas faoina gcuid oibre. Tá sé
seo ar fáil ar ár suíomh Gréasáin
• Chuir PPN Lú físeán fógraíochta le chéile a leag
béim ar éagsúlacht agus raon leathan na seirbhísí
ríthábhachtacha a sholáthraíonn ár mbaill ar fud
an chontae. Is féidir é seo a fheiceáil ar ár gCainéal
YouTube PPN: https://youtu.be/Gme5yWPvLkg.

Glacann Cathaoirleach Chumann Alzheimers Dhroichead Átha Deontas
LEADER de € 199,701 i dtreo a Lárionad Cúraim Lae nua a thógáil.
Paddy Donnelly, Stiúrthóir Seirbhíse, Comhairle Contae Lú, Mary
O’Neill, Bainisteoir Cláir an RDP Comhpháirtíocht LEADER Lú, Ciaran
Reid, POF, Comhpháirtíocht LEADER Lú, Noel Heeney, Cathaoirleach
Chumann Alzheimers Dhroichead Átha.

PPN Lú agus Fóram Ghlaoch an Phobail:
Bhí ról lárnach ag PPN Lú i gcumarsáid Covid-19 le
baill an phobail:
• Nuashonruithe leanúnacha Covid-19 agus faisnéis
thábhachtach a sholáthar ó phríomhpháirtithe
leasmhara ar shláinte, maoiniú, oiliúint, seimineáir
ghréasáin, tacaíochtaí, comhairle agus go leor
eile trínár nuachtlitir sheachtainiúil Dé hAoine
Communiqué agus ár n-ardáin meán sóisialta
• Leathanach gréasáin sonrach Covid-19 ar ár
suíomh Gréasáin PPN
• Bileog faisnéise áitiúil Covid-19 a dhearadh agus
a sheachadadh do níos mó ná 5,000 cónaitheoir
scothaosta agus leochaileach i Lú
• Cuntas ceadúnaithe PPN Zúmáil a cheannach do
bhaill PPN d’fhonn iad a choinneáil ceangailte
• 65 ‘Pacáiste Tacaíochta Covid PPN’ a ullmhú agus a
sheachadadh ina bhfuil míreanna ríthábhachtacha
lena n-áirítear maisc aghaidhe, díghalrán láimhe,
dífhabhtán agus póstaeir faisnéise do bhaill PPN
chun cabhrú leo a gcuid seirbhísí a athoscailt tar
éis iad a ghlasáil
• Bhí ról lárnach ag PPN Lú i seachadadh an chláir
idirghlúine Super Connectors, a bhaineann le
spreagadh a thabhairt do dhaoine aosta daoine

Daoine óga ag múineadh na sean-chleasanna nua de réir mar a nascann
na glúine le chéile. Beth Carragher DeeHub, Damien McKenna DeeHub,
Lorna Costello Outcomers.

Chuir an Glaoch Pobail pacáistí gníomhaíochta Genesis ar fáil do
dhaoine óga leochaileacha le linn glasáil Covid-19. I measc na bpacáistí
bhí ábhair ealaíon agus ceardaíochta, rópaí scipeála, Frisbees, greamáin
agus go leor eile.

chun glacadh leis an teicneolaíocht dhigiteach
agus í a fhoghlaim ó dhaoine óga a gheallann iad
a mhúineadh. Mar chuid den chlár seo, reáchtáil
an PPN comórtas Super Connectors ag tabhairt
cuiridh do bhaill an phobail grianghraif díobh féin
a chur isteach ag nascadh le grá duine ag úsáid
Facetime, Skype, Zoom nó modh digiteacha eile.
Cuireadh na hiontrálacha go léir san áireamh i
gcrannchur chun dearbhán ‘siopa áitiúil’ a
bhuachan.
Gheofar tuilleadh eolais ar PPN Lú ar ár suíomh
gréasáin www.louthppn.ie nó cláraigh do nuachtlitir
sheachtainiúili an Friday Communiqué, seol
ríomhphost chuig ppn@louthcoco.ie
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FÓRAM GLAOCH POAIL COVID-19

CISTE UM ÉIRE SHLÁINTIÚIL 2019-2020

Bunaíodh Fóram Glaoch Pobail Lú (LCCF), grúpa
trasearnála, i Márta 2020 chun freagairt do phaindéim
Covid-19. Bhunaigh an LCCF líne chabhrach lárionaid
glaonna chun tacaíochtaí praiticiúla a sholáthar do
dhaoine a bhí ag fanacht istigh/á gcosaint féin.
Bunaíodh grúpa oibre chun bainistíocht a dhéanamh
ar chomhfhreagairt laethúil na ngníomhaireachtaí
agus an phobail ar an líne chabhrach. Bhainistigh an
grúpa oibre tacaíochtaí a bhí de dhíth ar eagraíochtaí
pobail éagsúla - ionas go bhféadfaidís leanúint ar
aghaidh ag soláthar seirbhísí ar an láithreán nó go
cianda - agus bhain plean cumarsáide úsáid as na
meáin áitiúla agus sóisialta.

Is é príomhaidhm Chiste Éire Shláintiúil 2019 tacú le
tionscadail agus tionscnaimh nuálacha, trasearnála,
bunaithe ar fhianaise, trína dtacaítear le feidhmiú
phríomhbheartais náisiúnta sna réimsí seo a leanas:
olltracht, caitheamh tobac, alcól, gníomhaíocht
fhisiciúil agus sláinte ghnéasach. Bhí an maoiniú a
deonaíodh in 2019 ar bhonn leithdháilte céimnithe
go dtí deireadh 2021, agus leanadh d’íocaíochtaí in
2020 le tionscadail Lú ar leithdháileadh cistí orthu mar
seo a leanas:

CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

I measc thionscnaimh Éire Shláintiúil in 2020 tá:
• Ceapann Comhairle Contae Lú agus Comhairle
Contae na Mí Comhordaitheoir Éire Sláintiúil.
• Comharthaí ag cur cosc le caitheamh tobac/vapáil
i ngach clós súgartha i gContae Lú.
• Shínigh Comhairle Contae Lú conradh chun
lámhleabhar um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
a fhorbairt ar Phrionsabail Dearaidh Uilíoch i
ndearadh tionscadal ríochta poiblí d’fhoireann
theicniúil i gComhairle Contae Lú agus do
gheallsealbhóirí pobail i bhforbairt na ríochta
poiblí.
• Rinne Comhairle Contae Lú iarratas chuig an
gCiste Athléimneachta Pobail agus fuair siad
€67,220 chun an Clár Folláine do Lú a chur chun
cinn agus a sheachadadh.

Dháil Comhairle Contae Lú Ciste Éigeandála Covid-19
2020 de € 75,713 in imeacht ceithre chéim ar 74
grúpa.
Teideal an Tionscadail

Ceannasaí an Tionscadail

Leithdháileadh

Comhordaitheoir Lú Shláintiúil

CCL le haghaidh an LCDC

€75,000

Marsantú agus forbairt leathanach gréasáin

CCL le haghaidh an LCDC

€5,000

Lámhleabhar de threoirlínte CPD a chur i dtoll a chéile

CCL le haghaidh an LCDC

€20,000

An tSeachtain Meabhairshláinte i gcomhar leis an CIS

CCL

€5,000

Clóis Súgartha saor ó thobac

CCL

€7,500

Clár Phiaroiliúna na nDaoine Óga

NERDTF

€15,000

Clár Sláinte Gnéasaí

Seirbhísí Óige Dhún Dealgan

€15,000

Maireachtáil Neamhspleách agus Cúram do Sheanóirí
ina dtithe féin

ALONE

€28,000

Feirmeoireacht Shóisialta

Feirmeoireacht Shóisialta
Éireann agus LLP

€12,000

Comharthaí ná caitear/níl cead vápáil i gclós Súgartha Chomhairle Contae Lú.
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Tacaíocht Pobail

€2.04M
I gCISTIÚ LEADER
CEADAITHE

SEIRBHÍSÍ
POBAIL
IN AMHARC
AMHÁIN

€

COMÓRTAS NÁISIÚNTA NA mBAILTE
SLACHTMHARA
Níor lean an comórtas Náisiúnta Bailte Slachtmhara
ar aghaidh i rith 2020 mar gheall ar phaindéim
Covid-19. Tá teist fhada ag Lú ar rannpháirtíocht
agus gnóthachtáil sa chomórtas agus táthar ag súil
go leanfaidh sé ar aghaidh le linn chomórtas 2021, a
reáchtálfar faoi fhormáid athbhreithnithe.

BALLRAÍOCHT PPN

MÉADAITHE FAOI 25%

SCÉIM TIONSCADAIL NA mBAILTE
SLACHTMHARA 2020

GO 401 GRÚPA CLÁRAITHE

TACAÍOCHT

3 THRÁ BHRATACH
GHORM

D’ATHSHLÁNÚ Ó ANDÚIL

Cuireadh €20,959.25 de chistiú ar fáil do 18 ghrúpa
do thionscadail inar díríodh ar mharcanna níos fearr
a fháil i gcomórtas náisiúnta na mBailte Slachtmhara
agus i gcomórtas áitiúla. I measc na dtionscadal a
cuireadh i gcrích in 2020 bhí comharthaí ainm a
sholáthar ag Áth na gCasán, dealbha ag Mainistir
Bhuithe agus cláir fógraí ag Tearmann Feichín a pháirtmhaoiniú.

AGUS DUAIS CHÓSTA

GLAS DO THRÁ
AMHÁIN

Dearadh an scéim seo, a fógraíodh in Eanáir 2020,
chun go bhféadfadh grúpaí oibreacha beaga
feabhsúcháin chaipitil a dhéanamh i mbailte agus i
sráidbhailte Lú. Chuir Comhairle Contae Lú cistiú ar
fáil mar seo:

TACAÍOCHT DO
THIONSCADAIL
BHITHÉAGSÚLACHTA

60 RANNPHÁIRTÍ
IN OILIÚINT
FUINNIMH

1,086

BRATACH
GHLAS
BRONNTA AR
22 SCOIL

DUINE AG GABHÁIL
DO THACAÍOCHT
FOGHLAMA AR
FEADH AN tSAOIL SA
MHARGADH SAOTHAIR

Brendan Matthews agus gradam á bhronnadh air ag Cathaoirleach
Chomhairle Contae Lú, an Cllr. Dolores Minogue.

agus Droichead Átha ag Féachaint go Maith. Ba é
aidhm Lú Faoi Bhláth 2020 an tiomantas agus an
sprid pobail a léiríonn daoine, cumainnn cónaitheoirí,
saorálaithe agus an pobal gnó i Lú go leanúnach a
admháil, a cheiliúradh agus a aithint le gradam.
Ba searmanas fíorúil é searmanas bronnta 2020
a tionóladh i mí Dheireadh Fómhair. D’fhógair
Cathaoirleach gach ceantair Dúiche Bardasach na
buaiteoirí ar líne, agus d’fhógair Cathaoirleach
Chomhairle Contae Lú na buaiteoirí contae
foriomlána. Ansin bhronn Cathaoirleach gach
Ceantair Bardasach na gradaim ar na buaiteoirí
i ngach ceann de na catagóirí, mar déanann a
gcuid ranníocaíochtaí neamhleithleacha difríocht
shuntasach maidir le cé chomh tarraingteach agus
a bhreathnaíonn ár gcontae. Bronnadh Gradam
Gnóthachtála Saoil speisialta ar Brendan Matthews,
Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia.

CLÁR NA SCOILEANNA GLASA
Dealbha ag Mainisteoir Bhuithe.

LÚ FAOI BHLÁTH 2020
I mblliain dheacair 2020, chuaigh níos mó daoine ná
riamh isteach ina ngairdíní ag lorg tearmainn agus
bhí an chuma ar Lú go raibh sé faoi bhláth. Socraíodh
go nglacfadh comórtas comhshaoil fíorúil nua uilechontae ionad na nGradam traidisiúnta Dún Dealgan

Is é Green Schools príomhchlár bainistíochta
comhshaoil agus oideachais na hÉireann do
scoileanna. Chuir Covid-19 isteach ar na
gnáthphleananna le haghaidh ár gcuid oibre le
scoileanna le linn 2020; mar sin féin, d’fhorbair
Scoileanna Glas ábhar agus acmhainní ar líne le
húsáid sa bhaile chun na constaicí a bhaineann le
dúnadh scoileanna a shárú. Bronnadh Bratacha
Glasa ar 22 scoil i Lú in 2020. Tá acmhainní nua ar
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líne á bhforbairt d’údaráis áitiúla chun cigireachtaí a
dhéanamh le linn 2021.

COMÓRTAS FILÍOCHTA NÍOS GLAISE NA
NOLLAG
Tá sé mar aidhm ag an gComórtas Filíochta Nollag
Níos Glaise do bhunscoileanna feasacht a chruthú
ar conas dramhaíl a chosc i rith shéasúr na féile agus
meallann sé iontrálacha ó bhunscoileanna ar fud
an chontae. I gcomhar leis an stáisiún raidió áitiúil
LMFM, craoladh na dánta buacacha thar thréimhse
na Nollag mar chuid d’Fheachtas na Nollag de chuid
Chomhairle Contae Lú. Tá sé mar aidhm aige séasúr
Fhéile “Ghlas” a chur chun cinn ina ndéanaimid
iarracht dramhaíl a laghdú agus níos mó a athchúrsáil.
Níor mhór formáid an chomórtais a athbhreithniú mar
gheall ar shrianta Covid-19 Leibhéal 5 agus níorbh
fhéidir cuairteanna a thabhairt ar scoileanna chun
duaiseanna a chur i láthair agus dánta a bhuaigh a
thaifeadadh. Dáileadh duaiseanna, mar sin féin, agus
rinneadh na dánta a bhuaigh a chraoladh, a tvuíteáil
agus a chur ar fáil le héisteacht leo agus le feiceáil ar
shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Lú.
Ba iad buaiteoirí 2020:
Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia Scoil Náisiúnta na Mainistreach
Ceantar Buirge Dhroichead Átha Scoil Náisiúnta Naomh Pól
Ceantar Bardasach Dhún Dealgana Scoil Náisiúnta Cailíní an tSlánaitheora

MÓRTAS ÁITE
Ainmníodh Omeath chun ionadaíocht a dhéanamh
do Chontae Lú ag searmanas Dámhachtainí Mórtas
Áite Chomhoibriú Éireann, a sruthaíodh beo ar líne
i mí na Samhna agus a d’óstáil Marty Morrissey de
chuid RTE. Aithníonn an comórtas Uile-Éireann seo an
obair fhiúntach a dhéanann pobail áitiúla chun mórtas
poiblí a chruthú ina gceantar. Díríonn sé ar dhaoine

Arda an Chairdis, Droichead Átha.

An Cllr. Dolores Minogue, Cathaoirleach, Clare O’Hagan LCC, Helen
Thompson, Coiste Forbartha Ceantair Ó Méith, Joan Martin, PF
Chomhairle Chontae Lú.

sa phobal a thagann le chéile chun gach a bhfuil go
maith faoina gceantar a mhúnlú, a fheabhsú agus
taitneamh a bhaint as.
D’athraigh formáid an chomórtais i mbliana mar
gheall ar phaindéim Covid-19. Chuir pobal Ó
Méith cur i láthair físe dá bpobal cósta isteach, a
thaispeánann gach a bhfuil le tairiscint aige agus an
cion dearfach a rinne gach grúpa agus saorálaí sa
cheantar.
Tugadh ardmholadh do phobal Ó Méith ag an
Searmanas Gradam fíorúil agus bhuaigh sé an dara
duais i gcatagóir na bpobal oileánda agus cósta.

SCÉIM DEONTAS TAITNEAMHACHTA
2020
Aithníonn Scéim Deontais Taitneamhachta bliantúil
Chomhairle Contae Lú leibhéal na n-oibreacha
deonacha a dhéanann cónaitheoirí / cumainn pobail
/ comhshaoil / grúpaí ar bhonn bliantúil chun a
dtimpeallacht a fheabhsú.
Ciallaíonn na gníomhaíochtaí seo gur áit níos fearr é
Lú i gcónaí le cur faoi ann, le dul i mbun oibre ann
agus le cuairt a thabhairt air. Cinntíonn sé freisin go
mbíonn áit fheiceálach i gcónaí ag Lú i gcomórtais

náisiúnta éagsúla. In 2020, fuarthas 221 iarratas ó
ghrúpaí ar fud an chontae a bhfuil sé mar aidhm acu
tabhairt faoi thionscadail taitneamhachta ar scála
beag ina gceantair.

GRADAIM AN BHRATAIGH GHOIRM
AGUS AN CHÓSTA GHLAIS
Choimeád Lú na trí Bhratach Ghorma a bhí aici in
2020 do na tránna ag Ceann Chlochair, An Port
agus Baile an Teampaill. Tá an Bhratach Ghorm ar
cheann de na lipéid éiceolaíochta is mó aitheantas
ar domhan. Chomhlíon na tránna tacar sonrach
critéar a bhaineann le cáilíocht uisce, soláthar
faisnéise, oideachas comhshaoil, sábháilteacht agus
bainistíocht trá. Cabhraíonn grúpai áitiúla pobail trí
bhruscar a bhailiú go rialta ar an trá, ionas go mbíonn
na tránna tarraingteach do chuairteoirí i gcaitheamh
an tsamhraidh. D’fhan na tránna ar oscailt agus lean
na gardaí tarrthála ar aghaidh ag patróil ar thránna
na Brataí Gorm le linn phaindéim Covid-19 in 2020.

Aithníonn Gradam an Chósta Ghlais tránna ar
ardchaighdeán comhshaoil. Fuair Trá Rinn na Mara
Gradam an Chósta Ghlais den dara huair in 2020.
Aithníonn an dámhachtain tránna a bhfuil cáilíocht
uisce den scoth acu ach a bhfuil meas orthu freisin as
a dtimpeallacht nádúrtha gan mhilleadh. Spreagann
an dámhachtain rannpháirtíocht an phobail agus
mar thoradh air seo chuir roinnt grúpaí i gceantar
Thearmann Feichín ag cuidiú le bainistíocht na trá.
Cuireadh go mór leis na háiseanna ag carrchlós na trá
ag Rinn na Mara le linn 2020 ag úsáid cistí ón Scéim
Athnuachana Baile agus Sráidbhaile.

SCÉIM ATHNUACHANA BAILTE AGUS
SRÁIDBHAILTE
Cuireadh an Scéim Athnuachana Bailte agus
Sráidbhailte ar bun chun maoiniú a sholáthar
chun bailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann a
athnuachan agus chun timpeallacht mhaireachtála
agus oibre na bpobal tuaithe a fheabhsú. Ceadaíodh
ceithre thionscadal i Lú faoin scéim 2020 agus chuir
an Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail maoiniú de
€376,050 ar fáil do Chomhairle Contae Lú. Tá sonraí
faoi na ceithre thionscadal tugtha thíos.
Cuireadh trí bhabhta maoinithe ar fáil freisin
faoin mBeart Luathaithe mar Fhreagairt ar Scéim
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte Covid-19 2020.
Fuarthas € 369,440 san iomlán do na trí bheart a bhí
ar fáil do thionscadail i Lú. Thacaigh an maoiniú seo
le hidirghabhálacha a d’fhreagair na dúshláin nua a
bhaineann le Covid-19 agus a thacaigh le téarnamh
eacnamaíoch agus sóisialta na mbailte agus na
sráidbhailte ar fud an chontae.

Sonraí na gceithre thionscadal:
Village

Details

Funding

Droim Ineasclainn

Cosán lúbtha a fhorbairt sa tsráidbhaile

€100,000

Na Creagacha Dubha

Cosáin eile a sholáthar ag Bóthar na gCreagacha

€100,000

Cairlinn

An balla teorann ag an Ionad Oidhreachta a dheisiú agus na leithris
phoiblí a uasghrádú

€100,000

Tigh Beannáin

Cosáin a sholáthar i lár an tsráidbhaile.

€76,050
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CLÁR
Tacaíonn An Clár le hidirghabhálacha a fhágann go
mbíonn timpeallachtaí scoile/pobail níos sláintiúla
agus níos sábháilte do leanaí atá ag dul ar scoile, agus
do dhaoine fásta a úsáideann áiseanna pobail. Údaráis
áitiúila a chuireann ar fáil é i gcomhar le grúpaí pobail
sa cheantar. Rinneadh roinnt athruithe in 2020 ar na
bearta chun tacú le pobail tuaithe, agus cuireadh
béim ar leith ar fhreagairt do na dúshláin a bhaineann
le Covid-19.
Fuair dhá thionscadal cistiú de €63,500 in 2020,
ón Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail. Maoiníodh na
tionscadail seo a leanas in 2020:
• Iar-bhunscoil Bush - comharthaí sábháilteachta
luais agus marcálacha bóthair (€13,500)
• Grúpa Pobail Ché Gyles - boscaí bruscair, binsí
agus tírdhreachú agus leithris phoiblí a uasghrádú
ag carrchlós na trá (€50,000).

Tithíocht agus Cáilíocht na Beatha

• Chuireamar tús leis an bhfeachtas cur chun cinn
Super Connectors a thugann aghaidh ar an
deighilt dhigiteach i measc na nglúnta. Bhí an cur
chun cinn le feiceáil ar RTE News.
• Maoiníodh agus eagraíodh dáileadh 850 mála
Nollag ar na daoine scothaosta is leochailí
a d’aithin 17 ngrúpa pobail agus An Garda
Síochána.
• Soláthraíodh 20 táibléad ríomhaire, clúdach agus
callaire do sheacht dteach altranais agus teach
altranais reiligiúnach i Lú chun díriú ar dhaoine
aosta a bhí scartha ó theaghlaigh agus ó ghaolta.
• D’oibrigh sé le Béilí ar Rothaí i nDroichead Átha
chun cócaireán agus iompar a sholáthar chun
leanúnachas seirbhíse a chinntiú agus chun
freastal ar éileamh méadaithe sa cheantar.
• Thug sé tacaíocht do theach altranais a raibh ráig
Covid-19 ann i rith na Nollag 2020, ag éascú an
phobail chun tacú le maisiúcháin Nollag lasmuigh,
bronntanais a cheannach agus Santa a theacht ar
inneall dóiteáin.

CLAR AOISCHAIRDIIÚÍL AN CHONTAE

EU_SHAFE – TUARASCÁIL BHLIANTÚIL

D’oibrigh Clár Aoischáirdiúíl an Chontae le grúpaí
daoine scothaosta agus gníomhaireachtaí stáit chun
teagmháil a dhéanamh le daoine scothaosta i Lú
chun cuidiú le hathléimneacht agus féin-mhuinín a
fhorbairt le linn Covid-19. Ar na tionscadail bhí:
• Cumarsáid spriocdhírithe agus thráthúil ar an Líne
Chabhrach Glaonna Pobail agus comhairle sláinte
poiblí trí choir poist.
• Nuachtlitir a chur le chéile a mheallann spiorad
na hiarrachta deonaí agus scéalta na ndaoine
scothaosta.
• Bróisiúr sábháilteachta comhairleach a tháirgeadh
do sheantuismitheoirí agus do chlann clainne i mí
Mheán Fómhair ar athoscailt scoileanna atá faofa
ag FSS. Dáileadh é seo ar 74 bunscoil agus 16 iarbhunscoil i Lú.

An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Helen McEntee in éineacht le, ó chlé, an Cllr. David Gilroy Cathaoirleach of Chomhairle Contae
na Mí,
John Higgins (iar) Cathaoirleach LCDC, Joan Martin, Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae Lú agus Cathaoirleach LCDC Lú, agus an
Clr. Dolores
Minogue, Cathaoirleach Lú, Chomhairle Contae ag seoladh na Comhstraitéise nua Lú-Mí um Lánpháirtiú Imirceach le déanaí.

An Cllr. Dolores Minogue, Cathaoirleach agus an Príomhfheidhmeannach
Joan Martin.

Is comhpháirtí Éireannach í Comhairle Contae
Lú, i gcomhar le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile
Átha Cliath, sa tionscadal Interreg EU_SHAFE. Is
cuibhreannas 10 gcomhpháirtí é an tionscadal ó
sheacht dtír Eorpacha agus tá sé mar aidhm aige
beartas a ailíniú agus tionchar a imirt air ag leibhéil
Eorpacha, náisiúnta agus áitiúla chun prionsabail
na dTimpeallachtaí Cliste, Sláintiúla, Aoischairdiúla
(SHAFE) a léiriú. Mairfidh an tionscadal ó Lúnasa 2019
go dtí Eanáir 2023. Go dtí seo tá EU_SHAFE i Lú tar
éis aighneachtaí a chur chuig an gComhairliúchán
Náisiúnta faoi thosaíochtaí mhaoiniú ERDF / CSE in
Éirinn sa todhchaí, agus Dréachtphlean Forbartha
Chontae Lú mar aon le hAighneacht Réamh-Bhuiséid
2021. https://www. louthcoco.ie/en/services/
communities/louth-age- friendly/eu_shafe-interregeurope-news/.
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An Clár Feabhsúcháin Pobail agus Deontais COVD-19

COMHAIRLE NA nÓG

An Clár um Fheabhsú Pobail 2020 - Ionaid Pobail agus Foirgnimh Pobail
Limistéar

Líon na
n-iarratas a
fuarthas

An maoiniú
a iarradh,
tuairim is

Níl sé á
bhreithniú

Líon na
n-iarratas
faoi €1,000

Líon na
n-iarratas os
cionn €1,000

Líon na n-iarratas
a moladh le
haghaidh maoiniú

An maoiniú
iomlán a
moladh

Dún Dealgan

12

€187,695.33

1

1

11

11

€76,128.00

Droichead Átha

16

€375,121.00

5

0

16

11

€58,560.00

Lár Lú

8

€193,172.00

1

1

7

7

€35,135.00

IOMLÁNA

36

€755,988.33

7

2

34

29

€169,823.00

Níl sé á
bhreithniú

Líon na
n-iarratas
faoi €1,000

Líon na
n-iarratas os
cionn €1,000

Líon na n-iarratas
a moladh le
haghaidh maoiniú

An Clár um Fheabhsúcháin Pobail 2020
Limistéar

Líon na
n-iarratas a
fuarthas

An maoiniú
a iarradh,
tuairim is

An maoiniú
iomlán a
moladh

Dún Dealgan

28

€142,587.62

13

6

22

15

€29,044.00

Droichead Átha

12

€49,467.68

3

2

10

9

€22,341.00

Lár Lú

4

€37,405.00

0

0

4

4

€13,405.00

IOMLÁNA

44

€229,460.30

16

8

36

28

€64,790.00

Dháil Comhairle Contae Lú deontas a bhí dírithe ar
an bplean náisiúnta LADTI+ a sheachadadh tríd an
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an Ciste um
Chuntais Díomhaoine. B’fhiú €15,000 an deontas,
agus bhí €5,000 ag dul chuig Outcomers Drogheda
agus €10,000 chuig Outcomers Dundalk.

Ghabh Comhairle na nÓg Lú roinnt tionscadal
uaillmhianach air féin in 2020.
Ba é an téama foriomlán an tAthrú Aeráide agus
d’fhorbair na daoine óga roinnt tionscnamh aeráide:
• Músclaíodh feasacht ar phlaistigh aonúsáide i
scoileanna ar fud an chontae.
• Forbraíodh ‘Óstáin do Mhíolta’ in ionaid óige agus
pobail.
• Reáchtáladh ceardlanna ar lorg carbóin.
• Ina theannta sin, chas an grúpa ar aire an
Chomhaontais Ghlais Malcolm Noonan, Aire
Stáit sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta, agus d’ardaigh siad a gcuid
saincheisteanna go díreach leis ag an gCruinniú
Cinn Blianta.
• Chomh maith leis seo, chuir Comhairle Lár-Lú
tionscadal i gcrích chun feasacht a ardú ar an ól
faoi aois agus reáchtáil siad seisiún feasachta i
scoileanna.

COMHSTRAITÉIS UM LÁNPHÁIRTIÚ
IMIRCEACH, LÚ AGUS MÍ
Ar an 5 Deireadh Fómhair 2020, sheol Comhfhóram
Imirceach Lú-na Mí an Chomhstraitéis um Lánpháirtiú
Imirceach do Lú agus don Mhí. Tháinig an fóram
le chéile i mí na Samhna agus chomhaontaigh siad
socrú Comhchathaoirligh idir Lú agus an Mhí le Paddy
Donnelly, Stiúrthóir Seirbhísí ag Comhairle Contae Lú,
agus Barry Lynch, Stiúrthóir Seirbhísí ag Comhairle
Contae na Mí, ag rothlú na gcathaoireacha ar bhonn
cruinnithe malartacha.
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Áiseanna Spóirt a Oibríonn an tIonad Spóirt
(Ionad Spóirt Dhún Dealgan & Staidiam Lourdes)

FIGIÚIRÍ FREASTAIL AR ÁISEANNA SPÓIRT 2020
Ionad Spóirt Dhún Dealgan
Leanaí a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí sacair (cuairteanna)

>8,000 cuairt

Daoine fásta a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí sacair (cuairteanna)

>3,000 cuairt

Leanaí a ghlac páirt i seisiúin lúthchleasaíochta (Deireadh Fómhair-Nollaig)

>750 cuairt

Leanaí a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí Il-Spóirt (Laistigh: Eanáir-Márta)

>2,750 cuairt

Daoine faoi mhíchumas a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí Il-Spóirt (Laistigh: Eanáir-Márta)

>1,200 cuairt

Rannpháirtithe i ranganna corpacmhainne (Laistigh: Eanáir-Márta)

>600 cuairt

Daoine fásta a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí Il-Spóirt (Laistigh: Eanáir-Márta)

>400 cuairt

Ranganna gníomhaíochta lasmuigh

> 500 cuairt

Staid Lourdes
Úsáideoirí ócáideacha (daoine aonair)

>1,700 cuairt

Úsáideoirí na faiche babhlála (daoine aonair)

>800 cuairt

Clubanna agus grúpaí a éascaíodh

>500 uair

FAIGHEANN IONAD SPÓIRT DHÚN
DEALGAN CAIGHDEÁN CÁILÍOCHTA
NÁISIÚNTA GNÍOMHAÍOCHTA (NQS) NA
hÉIREANN
Tá an caighdeán ‘Gradam Sármhaith’ bainte amach
ag Ionad Spóirt Dhún Dealgan i ndámhachtainí
Chaighdeán Cáilíochta Náisiúnta Gníomhach na
hÉireann (NQS) don tríú bliain as a chéile. Meastar
gurb é an dámhachtain seo an caighdeán tionscail
d’áiseanna spóirt agus bronntar í ar shaoráidí a
chomhlíonann na caighdeáin oibríochta d’áiseanna
fóillíochta agus folláine bunaithe ar 250 critéar
cáilíochta. Tá an caighdeán deartha chun feabhsúchán
leanúnach laistigh den earnáil a spreagadh agus
aithníonn sé saoráidí dá gcaighdeáin shuntasacha
i réimsí na sábháilteachta, an tsláinteachais, na
seirbhíse do chustaiméirí agus na n-acmhainní
daonna. Is iad na dámhachtainí NQS an t-aon aicme
dámhachtainí atá sonrach don tionscal na hearnála
fóillíochta, sláinte agus folláine in Éirinn.

Siúlóid ón gclubtheach go dtí an raon i Staidiam Lourdes, Droichead Átha.

AG OBAIR LE COVID-19
Cuireadh bearta sonracha Covid-19 i bhfeidhm chun
athoscailt na n-áiseanna spóirt a éascú, ag cinntiú
go bhféadfaimis oibriú de réir threoir agus srianta
an rialtais. Chinntigh sé seo go bhféadfadh an pobal
dul i mbun aclaíochta fós.

Leabhrán arna chur le chéile ag Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Lú le linn
Covid-19 chun daoine fásta níos sine a spreagadh chun fanacht gníomhach
sa bhaile.

Ionad Spóirt Dhún Dealgan mar a bhí le feiceáil ar RTÉ Operation Transformation.

Staidiam Lourdes agus Faiche Babhlála, Droichead Átha.

Fáiltiú san Ionad Spóirt, Dún Dealgan.
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GRADAM CHUMANN CHOMHALTAÍ NA
N-ÚDARÁS ÁITIÚIL (LAMA)

DIANCHAMPA LASMUIGH
D’óstáil Ionad Spóirt Dhún Dealgan dianchampa
aclaíochta, ar fhreastail 40 fear agus bean air. Bhí sé
ar siúl gach tráthnóna Dé Luain agus Dé Céadaoin ar
na cúirteanna leadóige ag Ionad Spóirt Dhún Dealgan,
de réir threoir agus srianta an rialtais.

Fuair Aonad Spóirt Lú dámhachtain don dara háit sa
chatagóir ‘An Tionscnamh Rochtana agus Cuimsithe
Míchumais is Fearr’ de dhámhachtainí Chumann
Comhaltaí na nÚdarás Áitiúil ar an 15 Feabhra, 2020,
ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

FAICHE BABHLÁLA STAID LOURDES

GNÍOMHAÍOCHTAI AR LÍNE
Chruthaigh foireann Aonad Spóirt na Comhairle níos
mó ná 100 físeán ar líne saor in aisce i rith 2020 mar
chuid de ‘Folláine le linn Covid-19’ na Comhairle.
Áiríodh air seo:
• Gníomhaíochtaí spraoi teaghlaigh
• Gníomhaíochtaí gluaiseachta aireach
• Ranganna Pilates do Thosaitheoirí
• Ranganna Pilates
• Ranganna corpacmhainne do thosaitheoirí
• Ranganna corpacmhainne cuimsitheacha
• Rang cothromaíochta do sheanóirí
• Ranganna aclaíochta do sheanóirí
• Ranganna cathaoiróbacha
Tá siad uile ar fáil saor in aisce ar fud ár láithreáin
ghréasáin, leathanaigh Twitter, Facebook agus
Instagram.

Rang Uilechuimsitheach sna hEalaíona Comhraic, Eanáir 2020. Reáchtáil
LSP Lú ranganna cuimsitheacha saor in aisce ar líne le linn Covid-19.

D’fhill babhláil tras-chontae in 2020 ag úsáid na
n-áiseanna lasmuigh ag Staidiam Lourdes de bhrí
go raibh na háiseanna faoi dhíon dúnta i gcónaí.
Reáchtáladh níos mó ná 800 seisiún babhlála aonair.

LEABHAR ACLAÍOCHTA DO SHEANÓIRÍ
Sheachaid Aonad Spóirt Lú, i gcomhar le hAonad
Fisiteiripe FSS, Gardaí Pobail (Aonad Dhroichead
Átha), Béilí ar Rothaí (Dún Dealgan) agus An Post
leabhrán ina raibh comhairle mar gheall ar thitim
agus cothromaíocht chuig 200 seanóir ina dtithe
féin.

CÚNAMH SEACHTRACH ÓN
FHOIREANN CÚNAIMH SHEACHTRAIGH
LE LINN COVID-19
Thug foireann an Aonaid Spóirt cúnamh freisin
do Rannóg Pobail FSS agus do Rannóg Pobail
Chomhairle Contae Lú le hionaid glaonna Pobail
agus FSS le linn Covid-19.

Leathanaigh ón leabhrán Aclaíochta do Sheanóirí.
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT ÁITIÚIL LÚ

CLEACHTAÍ AR BHINSE PÁIRCE

Ba bhliain dhúshlánach í 2020 do Chomhpháirtíocht
Spóirt Áitiúil Lú (LLSP). Rinneamar 472 clár agus cúrsa
oiliúna a sheachadadh agus ghlac 7,737 rannpháirtí
páirt iontu.

Tá póstaeir aclaíochta Binse Páirce crochta i 14 pháirc
ar fud Chontae Lú mar chabhair chun gníomhaíocht
choirp a mhéadú i measc cónaitheoirí áitiúla sna
ceantair.

Tá siad seo roinnte ina dtrí chatagóir:
• Rannpháirtíocht
Le linn 2020, sheachaid an LLSP 399 imeacht
agus tionscadal a bhí dírithe ar rannpháirtíocht
i gclubanna agus in eagraíochtaí a mhéadú ar
leibhéal áitiúil. Ghlac 6,532 duine páirit sna
himeachtaí agus sna tionscadail seo.
• Bonneagar inbhuanaithe
Chuir an LLSP 37 clár ar fáil agus ghlac 342 duine
páirt iontu. Eisíodh deontais arbh fhiú €120,000
iad san iomlán do níos mó ná 120 club chun
cabhrú leo ballraíocht a mhéadú laistigh dá gclub.

Park
Exercises
Cleachtaí
Páirce

Pacáistí Gníomhaíochta Fisiciúla a eisíodh do shé theach altranais i Lú
agus 72 teach cúraim ar fud an chontae do dhaoine fásta leochaileacha
de gach cumas.

• Oideachas & Oiliúint
Chuireamar 28 clár / cúrsa oiliúna ar fáil i Lú le 383
rannpháirtí, agus é mar aidhm acu uasoiliúint agus
feabhsú a dhéanamh ar rialachas do chlubanna
ar fud Chontae Lú. Reáchtáladh ocht gcúrsa
ilghnéitheacha eile le 480 rannpháirtí.

COVID-19
Bhí tionchar mór ag Covid-19 ar an gcaoi a rinneamar
cláir a sheachadadh agus mar sin bhí orainn oiriúnú
go tapa. Bhogamar ár ngníomhaíochtaí folláine ar líne
agus chruthaíomar pacáistí gníomhaíochta corpartha
le heisiúint do thithe altranais, tithe cúraim agus tithe
Naomh Eoin Dé sa chontae.

Gheofar
cleachtaívisit
ag https://www.louthcoco.ie/en/services/sports_recreation/
For tuilleadh
more exercises
https://www.louthcoco.ie/en/services/sports_recreation/
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CÁILÍOCHT NA BEATHA

SEIRBHÍSÍ
LEABHARLAINNE
IN AMHARC
AMHÁIN

221,881

SEIRBHÍS LEABHARLAINNE DHÚN
DEALGAN

MÍR EISITHE

1,030

CUAIRT ÓN
LEABHARLANN
TAISTIL

MHÉADAIGH ÚSÁID
ACMHAINNÍ AR LÍNE I
LEABHARLANNA LÚ DE

76%

I GCOMPARÁID LE 2019

92,077 CUAIRT
AR BHRAINSÍ DEN
LEABHARLANN

SUAS LE 940% DE
MHÉADÚ AR THEAGMHÁIL
TRÍ NA MEÁIN SHÓISIALTA

127,548 DUINE

PÁIRTEACH IN
IMEACHTAÍ AR LÍNE

520 SEACHAID DÉANTA AG
AN tSEIRBHÍS DO DHAOINE
ATÁ GAFA SA TEACH

Chuir paindéim Covid-19 isteach go mór ar sholáthar
seirbhísí leabharlainne i rith 2020. Ina ainneoin sin,
lean an tSeirbhís Leabharlainne ag seachadadh
na gcuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach in Ár
Leabharlanna Poiblí 2022 agus sa Chlár nuaghlactha
um Fhorbairt Seirbhís Leabharlainne Lú 2020 - 2025.
Tá an dá dhoiciméad dírithe ar an leabharlann a bhunú
go daingean mar an áit iontaofa le dul sa phobal le
haghaidh treorach agus tacaíochta i réimsí lena n-áirítear
léitheoireacht agus litearthacht, foghlaim ar feadh an
tsaoil, gnó agus fostaíocht, maireachtáil shláintiúil agus
folláine.
Le linn 2020, chinntigh plean oibríochta sofhreagrach
go gcomhlíonfaí riachtanais an phobail de réir mar a
rinne an fhoireann úsáid fhíorúil, agus úsáid fhisiciúil,
sheirbhísí na leabharlainne a fhorbairt, a chur chun ainn
agus a éascú. Dá bharr sin, cuireadh béim nua i rith
2020 ar luach na Seirbhíse Leabharlainne a bhí soiléir
do chách roimh an bpaindéim.
Is cloch choirnéil den phobal é Seirbhis Leabharlainne Lú
agus tá cúram air tacú le daoine atá ag streachailt tríd
dhúshláin na paindéime. Cé gur léir an teicneolaíocht
agus an scil teicneolaíochta agus an cumas foghlama,
tá an phaindéim tar éis an deighilt dhigiteach agus an
bochtanas digiteach sa phobal a nochtadh. Déanann
Seirbhís Leabharlainne Lú a dhícheall tacú le forbairt na
litearthachta i gcomhar i gcás gach cohóirt daoine agus
oibreoimid le cinntiú go mbeidh teacht ag an uile dhuine
ar chlár na leabharlainne, go háirithe pobail imeallaithe,
a ndíreofar orthu go háirithe. Athneartóidh Seirbhís
Leabharlainne Lú úsáid na dteicneolaíochtaí nuálacha
chun riachtanais an phobail a chomhlíonadh faoi láthair
agus tapófar gach deis atá ar fáil chun an cur isteach ón
bpaindéim a mhaolú.
Ag teacht le Treochlár an Rialtais don tSochaí agus don
Ghnó a Athoscailt, cuireadh treoracha sláinte agus
sábháilteachta i bhfeidhm ag gach céim le linn phleanáil
agus seachadadh seirbhísí feabhsaithe incriminteacha.

Áiríodh i bhfreagra na Seirbhíse Leabharlainne ar
Covid-19:
• Líne Chabhrach Glaonna Pobail Lú a oibriú go dtí
Meitheamh 2020.
• Seirbhís tí a bhunú agus a sheachadadh do
dhaoine a bhí gafa sa teach agus do dhaoine
leochaileacha.
• Ábhar nua ar líne a chruthú chun tacú le folláine
an phobail le linn Covid-19.
• Caidreamh nua agus caidreamh reatha a fhorbairt
le comhpháirtithe straitéiseacha chun freagraí
spriocdhírithe a sheachadadh chun freastal ar
riachtanais an phobail.
• Seirbhís nua Teagmhála & Bailigh agus seirbhís
Brabhsáil le Coinne a phleanáil agus a chur ar fáil.
Chuimsigh an tseirbís úsáid theoranta PC agus
spásanna staidéir nuair ab fhéidir.

STAISTITICÍ 2020
Príomhtháscairí Feidhmíochta
• 92,077 cuairt ar bhrainsí den leabharlann
• 221,881 mír eisithe.

Úsáid ríomhacmhainní

San iomlán mhéadaigh úsáid na n-acmhainní ar
líne 76% i leabharlanna Chomhairle Contae Lú i
gcomparáid le 2019.

63

64

Chomhairle Contae Lú | Tuarascáil Bhliantúil 2020

An tSeirbhís do Dhaoine a bhí Gafa sa Teach
• 520 seachadadh.
Rannpháirtíocht sna meáin shóisialta

Tithíocht agus Cáilíocht na Beatha

rSHEIRBHÍSÍ
Ba léir tábhacht agus luach ár r-Sheirbhísí ó Mhárta
2020 nuair a dhún leabharlanna faoi shrianta rialtais
mar gheall ar an bpaindéim. Chuaigh foireann na
leabharlainne i dteagmháil leis an bpobal trí fheachtas
margaíochta ar na meáin shóisialta a spreag daoine
nach baill leabharlainne iad chun clárú ar líne le
haghaidh ballraíochta leabharlainne agus leas a bhaint
as sraith fheabhsaithe r-sheirbhísí, lena n-áirítear
ríomhleabhair, closleabhair, r-nuachtáin, ríomhirisí,
ríomhghreannáin, cúrsaí teanga agus cúrsaí ar líne.
Bhí an tseirbhís leabharlainne ar líne ríthábhachtach
maidir le hacmhainní siamsaíochta agus oideachais a
sholáthar do dhaoine fásta agus do leanaí. Fuarthas
acmhainní digiteacha breise arbh fhiú €761,188 iad
go náisiúnta chun freastal ar an éileamh ar sheirbhísí
leabharlainne ó thosaigh géarchéim Covid-19,
mar bharr ar an gcaiteachas bunaidh €550,000 ar
r-acmhainní go náisiúnta.

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar líne

ghabhtar ár bpríomhfhoirgnimh chultúrtha lena
n-áirítear leabharlanna, músaem agus cartlanna.
Faoin gCiste Athléimneachta Pobail, cuireann an
fhoireann um Cháilíocht na Beatha isteach ar théama
an fheachtais Múchadh agus Bheith Cruthaitheach.
Tá maoiniú faighte ag Seirbhís Leabharlainne Lú
chun ceardlanna meantóireachta ar scríbhneoireacht
chruthaitheach a reáchtáil, ceardlanna greannán
Manga do dhéagóirí agus taifeadtaí buneolais trína
ghabhtar ár bpríomhfhoirgnimh chultúrtha lena
n-áirítear leabharlanna, músaem agus cartlanna.
Foireann do dhaoine gafa sa teach, Rosemarie Lynch & Marcella
Reynolds.

SEILFRÉ, BLAG NA LEABHARLAINNE
Sa bhlag leabharlainne (https: // shelflifethelouthlibrary
service blog.wordpress.com/) tá ábhar, agallaimh
agus faisnéis a bhaineann le #KeepWell do gach
aois i dtaobh gach gné de shláinte agus folláine,
litearthacht, stair áitiúil, moltaí leabhair agus go leor
eile.

#TOGETHER #KEEPWELL

CLUB LEABHAR AR LÍNE

Le linn 2020, lean Seirbhís Leabharlainne Lú ag tacú
leis an tionscnamh náisiúnta folláine #Together agus,
sa dara cuid den bhliain, #KeepWell trí raon leathan
acmhainní ar líne a tháirgeadh atá dírithe ar chabhrú
le pobail lena bhfolláine phearsanta, fhisiciúil agus
mheabhrach.. As well as Facebook, Twitter and
Instagram, this content is also available through the
council website ??at https://www.louthcoco.ie/en/
wellbeing-during-covid-19/.

BRONNTANAIS LEABHAR DO
SHUÍOMHANNA CÚRAIM

CISTE ATHLÉIMNEACHTA POBAIL
KEEP WELL
Faoin gCiste Athléimneachta Pobail, cuireann an
fhoireann um Cháilíocht na Beatha isteach ar théama
an fheachtais Múchadh agus Bheith Cruthaitheach.
Tá maoiniú faighte ag Seirbhís Leabharlainne Lú
chun ceardlanna meantóireachta ar scríbhneoireacht
chruthaitheach a reáchtáil, ceardlanna greannán
Manga do dhéagóirí agus taifeadtaí buneolais trína

Sheol Seirbhís Leabharlainne Lú club leabhar ar líne
i gcomhar le Roe River Books, Dún Dealgan agus
Ionad Ealaíon na Tána ag tús an chéad ghlasála i
Márta 2020. Óstáileann an grúpa cruinnithe míosúla
ar Zoom.

Tá Seirbhís Leabharlainne Lú, ar eol dóibh go maith
nach bhfuil gach duine ar líne, tar éis dul isteach i
gcomhpháirtíocht le Seirbhísí Cúraim Phríomhúil FSS
chun stoc leabhar ardchaighdeáin a bhronnadh ar
sheirbhísí cúraim éagsúla ar fud an chontae le linn
ghlasáil Covid-19. Is eol dúinn na buntáistí dearfacha
a bhaineann le leabhair agus léitheoireacht dár
sláinte meabhrach agus folláine, agus bhí an tSeirbhís
Leabharlainne ag iarraidh tacú leis an bpobal ar an
mbealach seo. Chuamar i dteagmháil le tithe altranais
freisin chun a fháil amach an raibh gá agus an

bhféadfaí leabhair a sholáthar, agus thacaigh na Fórsaí
Cosanta agus na Seirbhísí Custaim leis an dáileadh.

AN tSEIRBHÍS DO DHAOINE A BHÍ GAFA
SA TEACH
Cuireadh tús i Meitheamh 2020 le seirbhís iasachtaí
leabhar dóibh siúd a bhí gafa sa teach. D’éirigh go
hiontach leis agus leanfaidh sé ar aghaidh de réir
mar is gá. Shroich feachtas fógraíochta Facebook
don tseirbhís do dhaoine a bhí gafa sa teach os cionn
21,000 duine agus fuarthas aiseolas dearfach. Rinne
an tSeirbhís Leabharlainne 520 seachadadh do bhaill
agus do dhaoine nach baill iad a rinne teagmháil leis
an gcomhairle tríd an líne chabhrach Glaonna Pobail
nó go díreach trí na leabharlanna go deireadh mhí na
Nollag 2020.

CLÁR FORBARTHA SHEIRBHÍS
LEABHARLAINNE LÚ 2020-2025
Ghlac an Chomhairle an Clár Forbartha don tSeirbhís
Leabharlainne ar an 16 Samhain 2020, mar a
cheanglaítear leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001. Leagtar
amach i gClár Forbartha Sheirbhís Leabharlainne
Lú 2020-2025 fís, misean, luachanna, prionsabail,
cuspóirí straitéiseacha agus tosaíochtaí Roinn na
Leabharlainne sna chéad chúig bliana eile.
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Deiseanna Maoinithe

Is toradh é Clár Forbartha Sheirbhís Leabharlainne
Lú 2020-2025 ar chomhairliúchán forleathan lenár
ngeallsealbhóirí lena n-áirítear úsáideoirí agus
neamhúsáideoirí ár seirbhísí, ionadaithe tofa, grúpaí
agus eagraíochtaí áitiúla, agus ár bhfoireann.
Sna chéad chúig bliana eile feicfear infheistíocht
shuntasach i mbonneagar TFC Sheirbhís Leabharlainne
Lú as a leanfaidh seirbhísí digiteacha breisithe, sceideal
digiteach agus STEAM d’imeachtaí agus de ranganna,
agus timpeallacht nuálach nua-aimseartha ó thaobh
theicneolaíocht an eolais. Tugann na dúshláin a
bhaineann le freastal ar riachtanais an phobail óig
éagsúil a chomhlíonadh deiseanna gan teorainn dúinn
chun raon spásanna cultúrtha agus oideachasúla
atá oiriúnach dá bhfeidhmeanna agus bailiúcháin
ábhartha prionta agus digiteacha a chur ar fáil.

FEACHTAS CAIDRIMH PHOIBLÍ AGUS
NÁISIÚNTA MARGAÍOCHTA
Mar thoradh ar fheachtas margaíochta agus cur chun
cinn leabharlanna náisiúnta agus áitiúla sa chéad
ráithe de 2020 tháinig méadú 90% ar an trácht ar
shuíomh Gréasáin Leabharlanna Éireann. Mhaoinigh
an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an feachtas
agus rinne foireann forbartha na leabharlanna sa
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA)
é a chomhordú.
Ag baint úsáide as an gclibline
‘#TakeaCloserLook’ghríosaigh sí pobal chun eolas a
chur ar an raon seirbhísí a thairgeann na leabharlanna.
Cuireadh tús le Céim 1 den fheachtas an 20 Eanáir
2020 le fógraíocht náisiúnta raidió, pictiúrlainne,
digiteacha agus sna meán sóisialta ag iarraidh ar an
bpobal súil níos géire (‘#TakeaCloserLook’) a thabhairt
ar a leabharlann.
I gCéim 2, #LeapintoLibraries ar ‘Lá Oscailte’
náisiúnta an 29 Feabhra, reáchtáil Seirbhís
Leabharlainne Lú 14 imeacht a raibh freastal
maith orthu. Thug thart ar 1,600 duine cuairt ar
leabharlanna Dhún Dealgan agus Droichead Átha
ar an lá oscailte agus, ar an iomlán, tháinig borradh
faoin mballraíocht nua leabharlainne ar fud na tíre
mar thoradh ar an bhfeachtas.

AN ROINN UM MAOINIÚ FORBARTHA
TUAITHE AGUS POBAIL
• Maoiniú do thacaíochtaí leabharlainne do
phobail imeallaithe, atá eisiata go sóisialta
agus faoi mhíbhuntáiste
Babhta 1
Thacaigh an maoiniú seo le Seirbhís Leabharlainne
Lú chun Tionscadal Litearthachta Luathbhlianta
a thionscnamh i gcomhar le clár Genesis sa cheathrú
ráithe de 2019. Sa chéad ráithe de 2020, tugadh
cuireadh do 440 leanbh eile i seirbhísí luathbhlianta
i gceantair faoi mhíbhuntáiste i gContae Lú chuig
a leabharlann áitiúil le haghaidh ceardlann ciorcal
scéalta éascaithe. Bhí tuismitheoirí agus foireann
luathbhlianta in éineacht leis na leanaí agus
soláthraíodh cóir iompair chuig agus ón tseirbhís.
Treisíodh tábhacht na léitheoireachta do leanaí mar
bhealach chun litearthacht agus forbairt mhaith
léitheoireachta a chur chun cinn ón aois is luaithe. Bhí
deis ag tuismitheoirí freisin a fháil amach cad a bhí le
tairiscint ag an leabharlann i suíomh neamhfhoirmiúil.
Babhta 2
Mar fhreagairt ar shrianta Covid-19, cuireadh maoiniú
sa cheathrú ráithe de 2020 in oiriúint chun díriú ar
chláir ar líne, ar rannpháirtíocht grúpaí beaga agus
ar cheadúnais scileanna litearthachta agus digiteacha
ar líne a sholáthar. Cuireadh 400 ceadúnas TTRS
(Tadhall, Clóscríobh, Léigh, Litrigh) ar fáil le tabhairt ar
iasacht do scoileanna DEIS, foghlaimeoirí fásta, daoine
nach labhraíonn Béarla agus grúpaí imeallaithe eile.
Ghlac bunscoileanna agus meánscoileanna ar fud an
chontae 90% de na ceadúnais.
Cuireadh tús leis an tionscadal ‘Seol an Litearthacht
ar Aghaidh’ ar líne i mí na Samhna i gcomhar le
Comhpháirtíocht LEADER Lú. Múineann an clár
uathúil seo scileanna éifeachtacha don inchinn chun
comharthaí na ndeacrachtaí foghlama a shárú. Is cur
chuige difriúil é maidir le litriú agus léitheoireacht a
fheabhsú agus laghdaíonn sé go mór na dúshláin

a chruthaíonn deacrachtaí foghlama. Tá Seirbhís
Leabharlainne Lú ag obair i gcomhar le hArdoifigeach
Forbartha Oideachais agus Óige Chomhpháirtíocht
LEADER Lú faoin gClár um Chuimsiú Sóisialta &
Gníomhachtú Pobail, chun soláthar an tionscnaimh
seo a bhuanú isteach sa todhchaí.
• Maoiniú Céadfach
Tacaíonn an tionscnamh maoinithe seo le háiseanna
agus trealamh céadfach a sholáthar, agus tacaíonn sé
le tiomantas Sheirbhís Leabharlainne Lú timpeallacht
a chruthú ina mbeidh cuimsiú, comhtháthú agus
comhairliúchán pobail. Cuideoidh an trealamh
le daoine a bhfuil laigí céadfacha agus riachtanais
speisialta oideachais acu agus leo siúd atá ar
speictream an uathachais.
Áiríodh ar na ceannacháin rogha de leabhair
chéadfacha do leanaí ar speictream an uathachais.
Ceannaíodh trealamh i gcomhairle le Tacaíocht
Uathachais Lú trí Thionscadal Scileanna Beatha agus
Scoile ABACUS i nDroichead Átha. Áiríodh leis seo
ballaí céadfacha agus Táblaí Tovertafel nó Draíochta..
Taispeánann taighde go bhféadfadh méadú ar
idirghníomhaíocht shóisialta agus gníomhaíocht
choirp i measc daoine faoi mhíchumas intleachta,
daoine atá ag fulaingt ó néaltrú agus iad siúd ar
speictream an uathachais, a bheith mar thoradh ar
úsáid an Tovertafel.
Ceannaíodh aonad Hublet sé bhá a úsáidfidh leanaí
agus daoine fásta i Leabharlann Dhroichead Átha.
Déanfar feidhmchláir agus cláir ábhartha atá oiriúnach
dóibh siúd atá ar speictream an uathachais nó a bhfuil
deacrachtaí foghlama acu a íoslódáil ar na Moláin.
Ag an am céanna le clár pleanáilte ach moillithe a
bhaineann le céadfaí, oibreoidh Leabharlann Bhaile
Átha Fhirdhia le déagóirí ón aonad ASD agus le
mic léinn príomhshrutha i Scoil Phobail Bhaile Átha
Fhirdhia a luaithe a cheadaíonn srianta. Chláraigh
Leabharlann Dhroichead Átha imeachtaí do scoil
Abacus, agus d’fhorbair Dún Dealgan clár chun oibriú
leis an ngrúpa áitiúil Inspire Autism.
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Ina theannta sin, tá Seirbhís Leabharlainne Lú ag obair
le AsIAm, an grúpa abhcóideachta uathachais, chun
measúnú comhshaoil a dhéanamh ar Leabharlanna
Dhún Dealgan, Dhroichead Átha agus Bhaile
Átha Fhirdhia agus chun comhairle a thabhairt ar
thacaíochtaí eile a theastaíonn chun eispéireas na
leabharlainne a fheabhsú do dhaoine le riachtanais
chéadfacha.
• Clár na Leabharlann Poiblí um Oibreacha
Caipitil ar an Mionchóir
D’aistrigh an tionscadal seo spás nár úsáideadh
roimhe seo ar chúl Leabharlann Dhún Dealgan go
gairdín leabharlainne tarraingteach, compordach agus
fáilteach a bheidh inúsáidte i bhformhór na haimsire.
Cuirfidh an gairdín leabharlainne seo áiteanna
suíocháin seachtracha sábháilte ar fáil le haghaidh
gníomhaíochtaí, cruinnithe agus obair thionscadail,
chomh maith le léamh agus machnamh. Maolóidh sé
an riosca a ghabhann le haon chineál obair ghrúpa
faoi láthair de dheasca Covid-19. Tá sé seo thar a
bheith tábhachtach mar tugann sé deis dúinn tógáil ar
infheistíocht roimhe seo agus ar an obair a rinneadh
chun tacú le pobail imeallaithe, eisiata go sóisialta
agus faoi mhíbhuntáiste agus cinnteoidh sé go
n-uasmhéadófar gach infheistíocht.

TIONSCNAIMH STRAITÉISEACHA
Ceart Léitheoireachta
Tacaíonn Ceart Léitheorieachta le forbairt litearthachta
do theaghlaigh, do dhaoine aonair agus do leanaí
mar chuid de chur chuige áitiúil comhordaithe,
inbhuanaithe agus caighdeánaithe ar fud Chontae Lú.
Mar fhreagairt ar an bpaindéim, bhog ár gclár Ceart
Léitheoireachta go tapa ar líne. Taispeánann na sonraí
gur éirigh linn leanúint de na tacaíochtaí litearthachta
ríthábhachtacha seo a thairiscint.
I measc na gclár sin bhí:
• Am Scéalaíochta an Earraigh: Tionóladh 24
seisiún ar líne scéalaíochta teaghlaigh, agus mar
thoradh air sin bhí 9,200 amharc ar Facebook le
linn mhí Aibreáin.

Tithíocht agus Cáilíocht na Beatha

• Clár Léitheoireachta Réaltaí an tSamhraidh
bhí bliain i bhfad níos ciúine ná mar is gnách ag
an gclár seo, a dearadh chun cabhrú le leanaí a
leibhéil litearthachta a choinneáil le linn laethanta
saoire na scoile mar gheall ar shrianta Covid-19.
Mar sin féin, thug clár an-rathúil ar líne i gContae
Lú, a chuimsigh am scéalaíochta, tráth na gceist,
tóraíocht scroblachórea, dathú agus ceardaíocht,
agus club leabhar ar líne deis do leanaí fanacht
gafa leis an gclár agus a nasc lena leabharlann
áitiúil agus lenár seirbhísí iomadúla a choinneáil.
San iomlán cuireadh 47 físeán éagsúil ar líne
agus bhí 10,706 leanbh rannpháirteach ann agus
sroicheadh os cionn 42,000.
• Féile Leabhar na bPáistí: bhí 21 imeacht
i gceist leis an bhféile i mí Dheireadh Fómhair,
ina raibh seacht gcinn do scoileanna ar tugadh
cuireadh dóibh agus 14 sheisiún scéalaíochta don
phobal.
• Am Teaghlaigh i do Leabharlann: chláraigh an
tionscnamh seo mí na Nollag 22 imeacht le 5,096
amharc rannpháirtíochta ar líne.
• Thug Seirbhís Leabharlainne na Scoileanna 56
cuairt scoile idir Eanáir agus Márta 2020.
• Reáchtáladh dhá Champa Samhraidh
Litearthachta agus Uimhearthachta
Scoileanna DEIS do scoileanna áitiúla i
leabharlanna Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha
i rith míonna an tsamhraidh.
• D’óstáil Leabharlann Bhaile Átha Fhirdhia sraith
ranganna Béarla a thairgeann Bord Oiliúna
Oideachais Lú Mí (LMETB) do dhídeanaithe Siria a
tháinig le déanaí i rith an fhómhair 2020.
Thairg Leabharlanna Lú i gcomhar le Clár Genesis
tacaíocht litearthachta i bhfoirm pacáiste cúraim do
níos mó ná 130 teaghlach.

IS FIÚ AN OBAIR
Lean an tseirbhís Is Fiú an Obair (Work Matters), a
thacaíonn le cuardaitheoirí poist agus le fiontraithe
óga, de spásanna agus acmhainní deisce te a
sholáthar i leabharlanna Dhún Dealgan, Droichead
Átha agus Bhaile Átha Fhirdhia.
• Thug foireann Leabharlann Dhroichead Átha cur i
láthair ar Is Fiú an Obair (Work Matters) do chliaint
Intreo le linn na Seachtaine Fiontraíochta
Áitiúla go luath i mí an Mhárta, agus turas
timpeall na leabharlainne ina dhiaidh sin.
• D’óstáil Stephanie Bourke, as LMETB, seastáin
faisnéise míosúla i mbrainsí na leabharlainne ar
cheisteanna filleadh ar an obair ón bpobal.
• Thug Ionad Saorálaithe Lú cuairt ar bhrainsí
leabharlainne gach coicís chun comhrá a
dhéanamh le daoine faoin iliomad roghanna
deonacha atá ar fáil agus na buntáistí a bhaineann
lena dtaithí oibre.
• Bíonn acmhainní Is Fiú an Obair (Work Matters)
le feiceáil go rialta ag cur eResources agus teidil
Borrowbox chun cinn.
• Reáchtáil Age Action agus Digitize the Nation
ranganna ríomhaireachta saor in aisce sna
leabharlanna le linn na chéad ráithe de 2020.

sláinte croí saor in aisce le hAonad Sláinte Soghluaiste
Fhoras Croí na hÉireann.

FOR-ROCHTAIN PHOIBLÍ
Mar chuid de phlean margaíochta na leabharlainne,
d’éascaigh foireann na leabharlainne seastáin
poiblíochta ag Imeacht Líonra Tacaíochta Leanaí agus
Teaghlaigh Lú in Óstán Westcourt, Droichead Átha;
Ionad Fáiltithe agus Lánpháirtíochta Mosney agus
aontaí agus ionaid éagsúla eile sa chéad ráithe de
2020.
Clár na nImeachtaí Leabharlainne
Reáchtáladh imeachtaí beo réamh-phaindéimeacha
rathúla ar fud bhrainsí na leabharlainne chun ócáidí
a cheiliúradh lena n-áirítear Seachtain na nInnealtóirí,
Seachtain na Gaeilge, Lá Idirnáisiúnta na mBan
agus Lá Domhanda na Leabhar. Nuair a thosaigh an
ghlasáil, bhog na himeachtaí go léir ar líne le figiúirí
ard rannpháirtíochta.
I measc na mbuaicphointí:
Seachtain na hOidhreachta, 15-23 Lúnasa:
‘History Brought to Life’ le Miriam Fox, Taispeántas,
i Leabharlanna Dhún Dealgan agus Bhaile Átha
Fhirdhia. Thaispeán an taispeántas seo bailiúchán de
40 prionta ó líníochtaí peann dúch bunaidh Miriam
bunaithe ar ghrianghraif chartlainne d’fhoirgnimh
stairiúla ar fud chontae Lú. Bhí stair ghairid an
fhoirgnimh ag gabháil le gach prionta.

ÉIRE SHLÁINTIÚIL AG DO LEABHARLANN
Cuimsíonn Céim 3 den tionscnamh seo, ó Iúil 2019
go Meitheamh 2021, imeachtaí ar fud na mbrainsí
leabharlanna go léir agus soláthraíonn sé rochtain saor
in aisce ar fhaisnéis iontaofa agus údarásach sláinte
faoin téama ‘Ith go Maith, Smaoinigh go Maith, Bí go
Maith’ (‘Eat Well, Think Well, Be Well’). Cuireadh lenár
mbailiúcháin leabhar agus lenár r-Fhoinsí tuilleadh
le hábhar cothrom le dáta a bhaineann le sláinte.
I measc bhuaicphointí na hócáide bhí cainteanna
ó Chumann Dispracsia na hÉireann; fisiteiripeoirí ó
na hIonaid Cúraim Phríomhúil ar fud Chontae Lú;
Cumann Alzheimer na hÉireann; agus seiceálacha

Féile Staire Chomhairle Contae Lú le tacaíocht ón
Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus na Meán faoin tionscnamh Deich mBliana
na gCeiliúrthaí 2012-2023. Eagraíodh trí chaint bheo
Zoom agus 13 chaint réamhthaifeadta ar You Tube ar
leathanach na leabharlainne ar louthcoco.ie mar chuid
d’fhéile ar líne 2020. https: https://www.louthcoco.
ie/en/services/library/2020-louth-county-councildecade-of-centenaries-programme/.
Tugadh staraithe ó gach cearn den tír le chéile, agus
chlúdaigh na cainteanna níos mó ná stair thraidisiúnta
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Músaem an Chontae, Dún Dealgan

pholaitiúil agus mhíleata réabhlóid na hÉireann;
chuir siad beocht i stair mhaireachtála pearsanta na
tréimhse. I measc na n-ábhar tá Tar éis an Chogaidh
Mhóir; Peirspictíochtaí Angla-Mheiriceánacha ar
Náisiúnachas na hÉireann; Deighilt, an Teorainn agus
Ard Mhacha; Cumann na mBan agus an Conradh;
agus an RIC i Lú. Bhí na hábhair a roghnaíodh thar a
bheith reatha, ag léiriú na smaointeoireachta is déanaí
faoin tréimhse agus ag daingniú seasamh fhéile
staire Lú mar cheann de na spreagthaí is tábhachtaí
le díospóireacht stairiúil in Éirinn. Bhí leibhéal ard
rannpháirtíochta san bhféile ar líne d’ainneoin dhálaí
na paindéime. Sa chéad choicís, breathnaíodh ar na
físeáin 1,063 uair nó 82 duine ar an meán in aghaidh
an fhíseáin agus fuarthas aiseolas dearfach dearfach
ó lucht féachana ar na físeáin ar YouTube.

in ann páirt a ghlacadh in imeacht ar líne. Chuir an
tSeirbhís Leabharlainne os cionn 17 bhfíseán éagsúla
ar na meáin shóisialta, d’fhreastail os cionn 200 duine
ar na himeachtaí ‘beo’ agus bhí 5,719 amharc againn
ar ár bpostálacha.

Bhí Féile Eolaíochta Lú (LSF) 2020 ar siúl ón 9ú go
dtí an 21ú Samhain. Rinne Fondúireacht Eolaíochta na
hÉireann é a pháirt-mhaoiniú agus bhí clár fíorúil 2020
dírithe ar gach aois agus rinne sé iarracht oideachas
eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus
matamaitice a dhéanamh inrochtana agus spraíúil.
Ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna agus ar
an bpobal i gcoitinne atá Féile Eolaíochta Lú dírithe.

Mo Leabharlann Oscailte, Baile Átha Fhirdhia
Ag deireadh 2020, cuireadh tús leis an obair chun
seirbhís bhreise ‘Mo Leabharlann Oscailte’ a chur
ar fáil sa chontae. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh
Mo Leabharlann Oscailte rochtain phoiblí a cheadú ar
leabharlanna ar bhonn féinseirbhíse 365 lá sa bhliain.
Mhaoinigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
suas le 75% de na costais incháilithe iomlána chun
an trealamh a cheannach agus na mionathruithe
riachtanacha a dhéanamh ar Leabharlann Dhroichead
Átha. Tá Drogheda ‘Mo Leabharlann Oscailte’
oiriúnach do cheann de na bailte is mó in Éirinn
agus soláthróidh sé rochtain fheabhsaithe ar spás
staidéir, spás do chruinnithe agus úsáid ghinearálta
ag amanna a oireann don phobal. Taispeánann
taighde go bhfilleann úsáideoirí Mo Leabharlainne
Oscailte ar an leabharlann lena dteaghlaigh le
linn gnáthuaireanta foirne nuair a fheiceann siad
raon agus caighdeán na seirbhísí a thairgeann an
leabharlann. Dá réir sin, táthar ag súil go dtiocfaidh
méadú ar bhallraíocht agus ar úsáid na leabharlainne.
Go háirithe cuirfear tuilleadh feabhais ar an méadú le
déanaí ar úsáid mac léinn fásta óga i nDroichead Átha
le Mo Leabharlann OscailteDroichead Átha díreach
mar a rinne sé i mBaile Átha Fhirdhia, trí spásanna
staidéir feabhsaithe a chur ar iontaoibh mac léinn le
haghaidh staidéir níos faide ná na gnáthuaireanta.

Thairg LSF 2020 imeachtaí cruthaitheacha,
nuálacha agus inspioráideacha do bhunscoileanna,
meánscoileanna agus an pobal i gcoitinne trí Zoom
agus ceardlanna ar líne. Tugadh cuireadh do gach
bunscoil i Lú páirt a ghlacadh agus bhí gach scoil

LSF - Library Lab Rats, Amy Branigan, LCC.

I measc bhuaicphointí fhéile na bliana seo bhí
ceardlanna le:
• Saineolaí codlata Lucy Woulfe
• Sábháilteacht Ar Líne agus Folláine Dhigiteach le
CyberSafeIreland
• Miocróib Mhistéireacha le Scientific Sue
• My Place in Space leis an Dr. Niamh Shaw
• Físeáin a phostáil an tOllamh Luke O’Neill, an Dr.
Sam McConkey agus na meitéareolaithe Joanna
Donnelly, Harm Luijkx agus Gerry Murphy.

IMEACHTAÍ ROIMH AN PHAINDÉIM
D’óstáil Músaem an Chontae i nDún Dealgan dhá
imeacht rathúla:
• Taispeántas taistil an FAI (An Taispeántas
Náisiúnta Peile) i gcomhthráth leis an gcomórtas
Euro 2020 beartaithe
• Sidelines, Tramlines and Hemlines – comhdháil
lae a scrúdaíonn stair spórt na mban in Éirinn.
Le linn 2020, dhoiciméadaigh Músaem an Chontae
tionchar na paindéime trí bhailiúchán de dhéantáin
(bróisiúir, póstaeir, grianghraif, srl) chun na glúine atá
le teacht a chur ar an eolas faoin taithí a bhí againn
mar phobal.
Thug an músaem rochtain iata agus rochtain
theoranta ar a thaispeántais, ceann i ndiaidh a chéile.
Ag iarraidh an tionchar a bhí ag an ‘gnáthshaol nua’
ar eispéireas an chuairteora a fheiceáil agus taithí a
fháil air, thug ionadaí ón iris History Ireland cuairt
air agus dúirt ina dhiaidh sin in eagrán na Samhna
/ na Nollag ‘chiallaigh na srianta nárbh é an
t-eispéireas céanna é ach ní raibh sé comh hait
sin gur chuir sé frustrachas ar dhaoine”.
Ghluais an músaem ar líne agus tarraingíodh aird
ar mhíreanna ón mbailiúchán trí ghné-mhíreanna
a dhéanamh ar stíl fhíseáin; le haghaidh Oíche
Chultúir chraol an músaem cúig amhrán i stíl ‘Horrible
Histories’ inar scrúdaíodh dgnéithe dár stair agus dár
seandálaíocht.
Ceapadh féilire comhaireamh síos stíl Aidbhinte
ag taispeáint míreanna ar théama na Nollag ón
mbailiúchán, le gach mír le feiceáil ar seó an lae sin
11am -1pm ar stáisiún raidió LMFM.

Déantán móréilimh i Músaem Contae Dhún Dealgan, an
gluaisteán Heinkel.
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Oidhreacht Lú

ÁR nOIDHREACHT A CHUR CHUN CINN
Tá an Oifig Oidhreachta, le blianta fada, ag tacú
le hiarrachtaí an phobail caisleán Chairlinn (An Rí
Sheáin) a oscailt don phobal. Tháinig na hiarrachtaí
seo i gcrích sa deireadh in 2020 nuair a chríochnaigh
OOP na hoibreacha a theastaigh chun ligean
d’oibrithe deonacha agus d’fhoireann Iontaobhas
Oidhreachta Loch Chairlinn cuairteoirí a threorú go
sábháilte timpeall an chaisleáin. Bhí díomá mór ann
nuair a cuireadh an rochtain sin ar ceal mar gheall ar
ghlasáil Covid-19. Is acmhainn iontach é an caisleán
do thionscal turasóireachta Chairlinn agus Chontae
Lú ina iomláine agus táimid ag tnúth leis an uair nuair
a chuirfear deireadh leis na srianta a choisceann ar
chuairteoirí teacht isteach sa chaisleán.
Cuireadh imeachtaí poiblí ar nós Seachtain na
hOidhreachta, Seachtain na Bithéagsúlachta agus
Féile Ealaíon Dhroichead Átha nuair a bhíonn Geata
San Labhrás ar oscailt de ghnáth, ar ceal nó ciorraíodh
iad mar gheall ar an bpaindéim. Leanadh den rochtain
ar ár n-oidhreacht trí shuíomh Gréasáin Chomhairle
Contae Lú agus trí na meáin shóisialta nuair ab fhéidir.
Sampla amháin is ea físeán Éire Chruthaitheach
d’oidhreacht Orialla a chruthaigh Ceolfhoireann
Traidisiúnta Oirialla.

Bithéagsúlacht

Bhí iar-líne iarnróid Dhún Dealgan, an Iúir agus an
Ghrianfoirt le feiceáil i sraith teilifíse Gaeilge faoi
iarnróid thréigthe na hÉireann, a craoladh ar RTÉ go
luath in 2021. Chuir an t-iar-Thaoiseach Enda Kenny
agallamh ar an Oifigeach Oidhreachta faoi stair
shráidbhaile iarnróid an Ghrianfoirt don chlár seo.
D’fhoilsigh Acadamh Ríoga na hÉireann léarscáil
phóca de Dhroichead Átha stairiúil, páirt-mhaoinithe
ag Comhairle Contae Lú. agus bunaithe ar atlas bailte
stairiúla breá Ned McHugh.
Críochnaíodh tuarascáil ar chur chun cinn mhóta
Bhaile an Chaisleáin agus Cnoc Fhochairdet do
thurasóirí agus cuireadh tús le hobair ar a chur i
bhfeidhm.

AN BHITHÉAGSÚLACHT
Dréachtaíodh Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta
Chomhairle Contae Lú 2021-2026 in 2020 le cur faoi
bhráid na Comhairle dá gceadú i mí Eanáir 2021.
Chun ár mbithéagsúlacht a chaomhnú a chur ar ais,
teastaionn sonraí bunúsacha tacúla ar an bhfiadhúlra
atá againn, cá bhfuil sí le fáil agus an méid atá caillte
againn. Rinne an Oifig Oidhreachta sár-iarrachtaí an
bhithéagsúlacht a thaifeadadh i Lú i rith 2020 agus
thug an tIonad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta
aitheantas di le dámhachtain ‘Éacht Sármhaith’.
Chomhordaigh an tOifigeach Oidhreachta an suirbhé
CoastWatch i gContae Lú freisin, lena n-áirítear
suirbhéireacht a dhéanamh ar 13 stráice cósta de
500 méadar an ceann.
Maoiníodh Tionscadal Iontaobhas Dúlra Lú 2019
chun coilíneacht pórúcháin de gheabhróga beaga a
neadaíonn gach bliain ar thrá Bhaile Trá a chosaint
as ciste an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta don
Bhithéagsúlacht agus le hairgead ó Chomhairle
Contae Lú.

Ghlac an Oifig Oidhreachta páirt in dhá thionscadal
INTERREG a raibh sé mar aidhm acu pleananna
bainistíochta a dhréachtú do Loch Cairlinn (i measc
suíomhanna eile) agus thacaigh sí le hiarratas a rinne
Cairde Phortach Bhaile Átha Fhirdhia ar Chiste na
bPortach Pobail.
Mar chuid d’fheachtas #Keepwell, cheannaigh agus
dháil an Oifig Oidhreachta cóipeanna de leabhar nua
‘Gardening for Biodiversity’. Cuireadh páirtmhaoiniú
ar fáil dó seo ó chiste an Phlean Ghníomhaíochta
Náisiúnta don Bhithéagsúlacht.
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Pleanáil do Thodhchaí Níos Fearr

Seirbhís Cartlainne Chontae Lú

PRÓISEAS AN PHLEAN OIDHREACHTA

Déanann foireann Chartlann Chontae Lú a ndíchéall
chun an bailiúchán suntasach de chartlanna poiblí
agus príobháideacha sa chontae a aithint, a chaomhnú
agus a chur ar fáil don phobal. Soláthraíonn Seirbhís
Cartlainne an Chontae seirbhísí bainistíochta taifead
do Chomhairle Contae Lú freisin, trí athbhreithniú a
dhéanamh ar an mBeartas Náisiúnta Coinneála do
thaifid údaráis áitiúil.

Cuireadh tús leis an bPlean Oidhreachta in 2020
le comhairliúchán ar líne trínar cuireadh an chéad
dréacht den phlean nua i gcrích. Críochnófar an
próiseas in 2021.

OIBREACHA CAOMHNAITHE
SÉADCHOMHARTHAÍ
Le maoiniú ón gCiste Séadchomharthaí Pobail,
baineadh fásra ó bhalla baile Dhroichead Átha
ag Lána an Leaba Chlúimh agus rinneadh scrúdú
mionsonraithe ar an mballa, chun bonn eolais a chur
faoi na hoibreacha a bhí le déanamh i 2021.

COMHAIRLE AGUS TREOIR DO
CHOMHGHLEACAITHE AGUS DON
PHOBAL
Chuir Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Lú
seirbhís chomhairleach shaineolach ar fáil do
raon leathan comhpháirtithe inmheánacha agus
seachtracha in 2020 ar ábhair a bhaineann le
hoidhreacht. Áirítear air seo aonaid phleanála,
bonneagair agus oibríochtaí agus grúpaí seachtracha
na Comhairle, ar nós grúpaí Bailte Slachtmhara.

OLLTOGHCHÁN 2020
Le linn 2020, rinne Cartlann Chontae Lú achomharc
chuig iarrthóirí san Olltoghchán agus chuig baill
den phobal bileoga nó fógráin Olltoghcháin 2020
a bhaineann le Contae Lú a chur leis, le cur lena
mbailiúchán cartlainne toghchán.
Cuimsíonn an bailiúchán an 19ú -21ú haois agus tá
fáilte i gcónaí roimh ábhar.

TIONSCNAIMH UM FHOLLÁINE LE LINN
COVID-19
Thug Cartlann Chontae Lú cuireadh do mhuintir
Lú dialann laethúil dá dtaithí a choinneáil le linn
phaindéim Covid-19 i dtionscadal darb ainm ‘Our
Louth Diary Project’. Nó, d’fhéadfadh daoine
grianghraf a thógáil nó taifeadadh fuaime gairid a
dhéanamh dá gceantar áitiúil. Bhí an tseirbhís thar
a bheith sásta leis na dialanna agus na grianghraif a
fuarthas. Coinneofar na dialanna agus na grianghraif
seo go buan i gCartlann an Chontae chun go
dtuigfidh na glúine atá le teacht an saol mar a bhí le
linn na tréimhse gan fasach seo. Déanann cartlanna
cuimhní agus scéalta na bpobal ó thús aimsire a
thaifeadadh agus tá sé mar aidhm ag Cartlann
Chontae Lú na scéalta seo a chaomhnú agus iad a
chur ar fáil le haghaidh taighde.
Cuireadh naisc le gníomhaíochtaí agus físeáin lena
n-áirítear Bosca Scéalta fíorúil ar an téama ‘An Teach
Mór i gContae Lú’, ar leathanach gréasáin Folláine le
linn Covid-19.

Cruinniú na nÓg 2020 – Archives into Art – participant with artwork.

CRUINNIÚ NA nÓG 2020
Ghlac Cartlann Chontae Lú páirt i Cruinniú na nÓg
ar an 13 Meitheamh, lá náisiúnta na hÉireann de
chruthaitheacht saor in aisce do leanaí agus do
dhaoine óga, le tionscadal darb ainm ‘Archives
into Art’. Tugadh cuireadh d’ealaíontóirí óga píosaí
cartlainne a iniúchadh leis an ealaíontóir Miriam Fox
sular roghnaigh siad doiciméad cartlainne amháin
le húsáid mar inspioráid chruthaitheach dóibh féin.
I measc na ndoiciméad cartlainne bhí plean 1890
d’Oifig Poist Dhún Dealgan; grianghraf de rás
trírothach i Sráid Crowe, Dún Dealgan i 1957; leabhar
sínithe príosúin 1918; agus suirbhé Richardson 1677
ar Bhaile Átha Fhirdhia.

SEACHTAIN OIDHREACHTA 2020
Chuir Cartlann Chontae Lú tionscadail isteach ar an
téama ‘Oidhreacht agus Oideachas: Ag foghlaim ónár
nOidhreacht’ do dhaoine le féachaint air ar shuíomh
Gréasáin na Seachtaine Oidhreachta 2020. Ina measc
bhí Bailiúcháin Chartlainne Scoil Lú, taispeántas ar líne
Mhór-Iarnród an Tuaiscirt agus an Teach Mór i mBosca
Scéalta Chontae Lú.
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Seirbhís Ealaíon Lú

LEABHRÁN COMÓRTHA AR
THOGHCHÁIN ÁITIÚLA 1920
Chun comóradh céad bliain na dtoghchán áitiúil i
1920 a cheiliúradh, a bhí ríthábhachtach i stair an
rialtais áitiúil in Éirinn, choimisiúnaigh an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil leabhrán
ó Chartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead Rialtais
Áitiúil. Tá íomhánna san fhoilseachán d’ábhar atá i
seilbh Chartlann Chontae Lú. Fuair gach duine de
chomhaltaí tofa Lú cóip.

LÚ 1920 - TAISPEÁNTAS NA
GCARTLANN AR LÍNE
Le cúnamh ó mhaoiniú ón Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán,
rinne Seirbhís Cartlainne Chontae Lú rogha ábhar sa
chartlann a dhigitiú chun tréimhse 1920 a chomóradh
agus cuireadh ar fáil iad trí thaispeántas cartlainne
ar líne. Cuireann an taispeántas béim ar théamaí
a bhaineann le Cogadh na Saoirse; toghcháin
áitiúla 1920; tionchar imeachtaí sa tréimhse roimh
chríochdheighilt na hÉireann; agus gníomhaíochtaí
sóisialta agus cultúrtha.
I measc an ábhair a bhí sa taispeántas bhí leabhair
mhiontuairiscí na n-údarás áitiúil a bhí ann ag an
am; cláir cheoil agus amharclainne; litreacha ó
dhaoine mór le rá náisiúnta; doiciméid toghcháin
agus pholaitiúla; agus leathanaigh ó chatalóg ceant
1920 de Theacht Ravensdale a bhí ar cheann de na
chéad tithe móra a dódh sna Trioblóidí i 1921. Is é an
aidhm atá leis an ábhar digiteach seo a fhorbairt tacú
le taighde agus scoláireacht áitiúil trí rochtain ar líne
saor in aisce a sholáthar ar fhoinsí cartlainne áitiúla.

CARTLANNA BRONNTA
Rinne Cartlannaí an Chontae achomharc leis an
bpobal maidir le síntiúis cartlainne agus taifead a
bhaineann le gach gné d’fhorbairt Chontae Lú. Mar
fhreagra air sin, fuair an Cartlannaí leabhair rollaí agus
cláir náisiúnta scoile agus ábhar a bhaineann le MórIarnród an Tuaiscirt (Éire), a chuir leis an mbailiúchán.
Cuireann na bailiúcháin seo foinsí taighde uathúla
luachmhara ar fáil chun staidéar a dhéanamh ar
oidhreacht Lú.

Chuir CreateLouth, an tSeirbhís Ealaíon do Chontae
Lú, raon leathan gníomhaíochtaí i gcrích in 2020. Bhí
siad ar fad i gcomhréir le chúig mhór-réimse oibre na
Seirbhíse – Ealaíona Forbraíochta & Pobail; Deontais
& Dámhachtainí; Eolas & Comhairle; Clárú Ealaíonta;
agus Ionadaíocht & Pleanáil.

NA hEALAÍONA FORBRAÍOCHTA &
POBAIL
Tacaíonn an tSeirbhís Ealaíon i gcónaí le raon leathan
clár agus cónaitheachtaí in Creative Spark, Ionad
Ealaíon Na Tána agus Ionad Ealaíon an Droichid.
Ina theannta sin, chríochnaigh gníomhaíochtaí
díreacha ón tSeirbhís Ealaíon, ag idirchaidreamh le
comhpháirtithe straitéiseacha, gníomhaíochtaí lena
n-áirítear na nithe seo a leanas:
Ceol sna Scoileanna - Celebrate Pipes – Bhí Lá
Idirnáisiúnta na Píobaireachta Uilleann 2020 ann ar an
7 Samhain. Mar chuid de chlár scoileanna na Seirbhíse
Ealaíon, bhí cuairteanna ceoltóirí le tarlú chun an
ionstraim a chur chun cinn agus chun aitheantas a
thabhairt do chuimsiú Píobaireacht Uilleann ar liosta
UNESCO den Oidhreacht Chultúrtha doláimhsithe.
In ionad cuairteanna beo, áfach, rinneadh agus
scaipeadh sraith de cheithre fhíseán fhaisnéiseacha,
dar teideal ‘Celebrate Pipes’, ar mhic léinn ceoil
meánscoile chun staidéar na n-ealaíon traidisiúnta ar

Taifeadadh de Celebrate Pipes Photo credit Michele Haechler.

churaclam an cheoil a fheabhsú.
Ceol i Socruithe Cúraim Sláinte - Tugadh
cuairteanna ar sheacht suíomh cúram sláinte timpeall
an chontae i mí Lúnasa, cuairteanna a bhí curtha ar
athló ó chlár Bhealtaine i mí na Bealtaine. Cuireadh
ceol agus amhráin spreagúla beo ar fáil d’fhoireann
agus do chónaitheoirí i dtithe altranais trí mheascán
de léirithe laistigh agus lasmuigh i suíomhanna
éagsúla.

DEONTAIS & DÁMHACHTAINÍ
In 2020, lean CreateLouth de réimse sparánachtaí
agus dámhachtainí a chur ar fáil do dhaoine aonair
agus d’eagraíochtaí i Lú, lena n-áirítear: deontais
faoin Acht Ealaíon, An Scéim Ceannaigh d’Uirlisí Ceoil
Scoile agus Gradam Ionad Tyrone Guthrie. Bronnadh
52 deontas san iomlán le linn 2020. I measc na
bhféilte ar tugadh tacaíocht dóibh in 2020 tá Cairde
na Cruite, Féile na Tána, Barócach Ardee, Deireadh
Seachtaine Ceoil Traidisiúnta Dhroichead Átha, Sraith
Ceoil Samhraidh Chairlinn, Sraith Idirnáisiúnta Ceoil
Chlasaiceach Dhroichead Átha.

EOLAS & COMHAIRLE
Is é suíomh gréasáin www.createLú.ie an lárionad
d’imeachtaí, do dheiseanna, do thionscadail agus
d’acmhainní ealaíon i gContae Lú. Bhí comharthaíocht
chuig tacaíochtaí airgeadais, faisnéise agus folláine
mar chuid den chlár oibre in 2020 chun aghaidh a
thabhairt ar an tionchar a bhí ag paindéim Covid-19
ar earnáil na n-ealaíon in Éirinn.
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Herstory 2020 - In 2020, tháinig an tSeirbhís Ealaíon,
Ionad Ealaíon na Tána agus Féile Brigid Fhochairt le
chéile i gcomhar. Iarradh ar dhaltaí i mbunscoileanna
i Lú Thuaidh léirmhíniú a dhéanamh, tríd an ealaín,
ar Bhríd an lae inniu agus den mhéid dá seasfadh sí
inniu. Ba iad na híomhánna a bhuaigh an bonn le
teacht le chéile le linn Fhéile Bhríd Fhochairt 2020 in
Ionad Ealaíon na Tána, agus cuireadh ar taispeáint iad
i Leabharlann an Chontae i nDún Dealgan.

Taispeántas: This Time, These Days by Leanne Mullen.
Grianghraf: John Mc Donald.

CLÁIR EALAÍON
Eagraíodh Taisce Lú, Rogha an Choimeádaí –
clár foilseachán, taispeántas agus ceardlann ealaíne
do scoileanna ina n-úsáidfear bailiúchán ealaíne
Chomhairle Contae Lú i Samhain agus i Nollaig
2020, in Ionad Ealaíon na Tána, Dún Dealgan. In
2020, táirgeadh leagan ar líne den fhoilseachán
catalóige taispeántais a ghabhann leis agus éascaíodh
cuairteanna scoile agus pobail ar an taispeántas.
Oíche Chultúir 2020 – Bhí Oíche Chultúir ar siúl ar
an 18 Meán Fómhair 2020 agus bhí sé ina meascán
hibrideach d’imeachtaí beo sóisialta agus ar líne i
seacht n-ionad ar fud an chontae. D’fhreastail thart ar
250 duine ar na himeachtaí beo, agus bhreathnaigh
beagnach 12,000 ar imeachtaí na hOíche Cultúir ar
líne.
Folláine le linn Covid-19 – Le tacaíocht ón gCiste
Athléimneachta Pobail 2020, léiríodh ceolchoirm ar
líne 45 nóiméad agus scaipeadh é ar thithe altranais
ar fud Lú i mí na Nollag. Cuireadh gníomhaíochtaí
ealaíon chun rannpháirtíocht agus folláine a chur
chun cinn trí shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae
Lú agus ardáin Twitter i rith na bliana lena n-áirítear
ceolchoirmeacha, taispeántais, agus amharclann bheo
chomh maith le gníomhaíochtaí spraíúla le déanamh
ar líne, mar ealaín, míreanna mearaí, puzail agus
cluichí cuimhne.

Éire Chruthaitheach - Is clár comhoibritheach
náisiúnta cúig bliana é Éire Chruthaitheach a
nascann daoine, cruthaitheacht agus folláine. I Lú
in 2020, rinne foireann chultúir Éire Chruthaitheach
bainistíocht ar cheithre shruth maoinithe a
chuimsigh réimsí na staire agus na hoidhreachta;
amharcealaíona, ceardaíocht agus drámaíocht;
litríocht agus ceol; agus an timpeallacht.
Thacaigh ciste deontais pobail Éire Chruthaitheach le
13 ghrúpa chun taighde a dhéanamh ar thionscadail,
iad a phleanáil agus a chur i gcrích. Mhaoinigh an
clár deontas barr feabhais cúig thionscadal i gcomhar
le comhpháirtithe straitéiseacha. Tacaíodh le naoi
dtionscadal tríd an gCiste nua um Beart Spreagtha
Poist Chruthaitheach agus Chultúrtha 2020, a
forbraíodh mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19.
Mhaoinigh an clár cruthaitheachta in aois, a dearadh
chun dul i gcoinne fo-iarsmaí sóisialta na paindéime,
scannán gairid faisnéise a léiríodh.
Ar líne a reáchtáladh Cruinniú na nÓg, an lá
náisiúnta cruthaitheachta i measc na hóige i mí an
Mheithimh. I Lú, forbraíodh clár craolta ar stíl teilifíse,
a shruthlaigh ceardlanna ceardaíochta, ranganna
teagaisc ealaíne agus léirithe drámaíochta chuig lucht
féachana ar líne de níos mó ná 600 duine óg.
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PLEANÁIL, BONNEAGAR, FORBAIRT
EACNAMÚIL & GNÓTHAÍ EORPACHA
Tacaíonn Aonad Forbartha Eacnamaíocht Lú le
forbairt chomhordaithe eacnamúil an chontae
trí dhul i mbun pleanála chun tionscadail a
thionscnamh agus a bhainistiú, tionscadail a
chuireann go mór lena forbairt eacnamaíoch
leanúnach. Cuimsíonn an t-aonad an Oifig Fiontar
Áitiúil (LEO), seirbhís turasóireachta, pleanáil,
bonneagar agus oibreacha caomhnaithe agus
Gnóthaí Eorpacha. Tá sé páirteach i margú agus i gcur
chun cinn na Comhairle mar áit ghnó-chairdiúil agus
déantar pleanáil straitéiseach eacnamúil a úsáidtear
mar bhonn le cinntí beartais Chomhairle Contae Lú.
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Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasaíl agus
Cheathrú San Nioclás
SEIRBHÍSÍ
PLEANÁLA
IN AMHARC
AMHÁIN

OSCLAÍODH

268 COMHAD
AR FHORBAIRT
NEAMHÚDARAITHE

165 LITIR
RABHAIDH

Tá na hoibreacha tar éis lár stairiúil Dhún Dealgan
a athrú go mór, ag clúdach Sráid Chlann Bhreasaíl,
Sráid na hEaglaise agus cuid de Shráid an Droichid,
suas go dtí Eaglais San Nioclás. Suiteáladh dealbh
chré-umha nua ‘Heart Space’, leis an ealaíontóir Breda
Marron a oibríonn i nDroichead Átha, ag an bplás
nua ar Shráid na hEaglaise agus comhlánaíonn sé an
tionscadal athnuachana. Tá an scéim chríochnaithe
tar éis croí an bhaile a athrú, rud a fhágann go
bhfuil sé níos tarraingtí do chuairteoirí agus níos
tarraingtí d’infheistíocht. Bhí an scéim ina chatalaíoch
d’athfhorbairt na bhfoirgneamh atá ann cheana ar an
tsráid, agus chuir péinteáil na n-aghaidheanna siopaí
le déanaí leis an scéim athnuachana.

EISITHE

1,175 IARRATAS
PLEANÁLA FAIGHTE

Osclaíodh go hoifigiúil Scéim Athnuachana Shráid
Chlann Bhreasaíl agus Cheathrú San Nioclás i nDún
Dealgan ar an 15 Meán Fómhair 2020. D’oscail
Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, an Comhairleoir
Dolores Minogue, na hoibreacha athnuachana a raibh
súil leo go mór i lár an bhaile, agus bhí Emma Coffey,
Cathaoirleach Cheantar Bardasach Dhún Dealgan, i
láthair.

Ar chúl - Ó chlé: Victor Smyth, John Cradock Ltd, an Cllr. Emma
Coffey, Breda Marron, Artist “Heartspace”, an Cllr. Dolores Minogue,
Cathaoirleach, Comhairle Contae Lú,Kevin Mc Gann, B.D.P.,
Chun tosaigh - Ó chlé: Martin Mc Elligott, Dundalk BIDS, Joan Martin,
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Lú, an Cllr. David Maxwell,
Cathaoirleach, Comhdháil Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair, Frank
Pentony, Comhairle Contae Lú, Denis Kelly, Comhdháil Réigiúnach an
Tuaiscirt & an Iarthair, John Cradock.

34 STRUCHTÚR
CONTÚIRTEACH
CLÁRAITHE

294 IARRATAS
RÉAMHPHLEANÁLA
FAIGHTE

13 FÓGRA

FORFHEIDHMITHE
EISITHE

Sráid na hEaglaise tar éis na n-oibreacha ar Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasaíl agus Ceathrú San Nioclás.
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Scéim Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte Dobharcheantair:
Scéimeanna Faoisimh ó Thuilte Dhún Dealgan, na
gCreagacha Dubha agus Bhaile Átha Fhirdhia

Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha agus
Ciste na Struchtúr Stairiúil 2020

Síníodh conradh chun sainchomhairleoir a cheapadh
do dhearadh Scéim Faoisimh Tuilte Dhún Dealgan, na
gCreagacha Dubha agus Bhaile Átha Fhirdhia ar an 30
Iúil leis an Uasal Patrick O’Donovan TD, an tAire Stáit
ar a bhfuil cúram as Oifig na nOibreacha Poiblí, agus
ionadaithe ón OPW i láthair. Is éard a bheidh sa scéim
faoisimh ó thuile atá beartaithe sraith de chosaintí
crua a thógáil, lena n-áirítear claífoirt agus ballaí tuile,
cosaint cósta i bhfoirm armúr carraige, bacainní indíshuite, ardú bóithre, bualchomhla agus tancáil dhá
réadmhaoin. Tá sé sa chéad tráinse de thionscadail atá
le cur i bhfeidhm ag Comhairle Contae Lú i gcomhar
leis an OPW laistigh den chreat ama deich mbliana
don chlár infheistíochta.

Fuair Comhairle Contae Lú 18 iarratas faoin Scéim
Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha, agus seacht
n-iarratas eile faoi Chiste na Struchtúr Stairiúil in
2020. Roinneadh €78,456.25 de chistiú idir seachtar
iarratasóirí. Caisleán Bellews a bhí ann (deisiúcháin
riachtanacha); Tuí Mooremount (comhdhlúthú ballaí
láibe agus deisiúcháin ar shiúinéireacht sheachtrach);
iar-áitreabh RCCG, Sráid an Pháláis, Droichead Átha
(deisiúcháin ar ghleann luaidhe dín agus earraí
uisce báistí a athsholáthar); Tuí Belview (tuí nua a
chur ar an iomaire agus naprún agus claiseacha an
tsimléara a dheisiú); teaghais ag Sráid na nGael, Baile
Átha Fhirdhia (athsholáthar fuinneoga comhla agus
deisiúcháin ar gháitéir), teaghais ar Bhóthar Naomh
Muire, Droichead Átha (oibreacha athchóirithe ar
fhuinneoga agus doirse), teaghais ag Sráid San
Labhrás, Droichead Átha (deisiúcháin cornise,
caidhpeáil agus oibreacha rindreála aoil). Fuarthas
maoiniú de €5,000 faoi Chiste na Struchtúr Stairiúil
2020, agus bronnadh €30,000 eile faoi Phacáiste
Spreagtha Poist mhí Iúil ar dheisiúcháin riachtanacha
ag 15 Sráid an Pháláis, Droichead Átha.

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Lú freisin leas a
bhaint as na cosaintí tuile féideartha ó na Creagacha
Dubha go Baile na Lorgan mar chonair fhéideartha do
chuid de Ghlasbhealach an Oirthir ó Bhéal Feirste go
Baile Átha Cliath. Tá an scéim sna réamhchéimeanna
nuair a bhailítear sonraí agus nuair a dhéantar
samhaltú hiodrálach, hidreolaíoch agus cósta. Meastar
go dtógfaidh an chéim seo den tionscadal thart ar
18 mí sula rachaidh sé i dtreo na gcéimeanna toilithe
pleanála. Beidh rannpháirtíocht leathan geallsealbhóirí
agus comhairliúchán poiblí ann le linn an tionscadail.
I gcás na dtráinsí atá fágtha de thionscadail cosanta
tuile, samhlaítear go gceapfar sainchomhairleoir do
Scéim Bhaile Trá Dhroichead Átha sa dara ráithe de
2021 agus, ina dhiaidh sin, Tionscadail Chosanta
Tuilte Chairlinn / An Ghrianfoirt sa tríú ráithe de 2021.

Tuí Belview.

Sráid San Labhrás.

Caisleán Bellews.

Bóthar Mhuire.
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CLÁR PEACE IV

CLÁR PEACE IV

IDIRGHABHÁLACHA CRUTHAITHEACHA

Leithdháileadh € 3,057,273 san iomlán ar Chomhairle
Contae Lú in 2017 chun a Plean Gníomhaíochta
Údaráis Áitiúil Peace IV a sheachadadh. Bhí 17
dtionscadal sa phlean faoi na téamaí Leanaí agus
Daoine Óga; Caidreamh Dearfach a Thógáil; agus
Spásanna agus Seirbhísí Comhroinnte. Díríonn an clár
Peace IV i Lú ar na grúpaí sin a ndeachaigh oidhreacht
na dTrioblóidí agus na coimhlinte i bhfeidhm go mór
orthu. Ina measc seo tá daoine óga agus aosta, mná,
an pobal creidimh, íospartaigh agus marthanóirí,
iad siúd atá ag fulaingt ó mhíchumas coirp nó
meabhrach a eascraíonn as oidhreacht an fhoréigin,
iarphríosúnaigh pholaitiúla agus daoine easáitithe.

Clár Chláirseach tar éis na Scoile de chuid
Idirghabhálacha Cruthaitheacha Lú a bhí le feiceáil
ar TG4 i mí Eanáir 2020. Reáchtáladh an Tionscadal
seo, arna mhaoiniú ag Peace IV, i gcomhpháirtíocht le
Glúin Cheoil Lú (Music Generation Louth) i nGaelscoil
Dhún Dealgan. Chomh maith le bheith páirteach
sa tionscadal, ba dheis iontach é an deis do na
ceoltóirí óga a bheith ag seinm ar stáitse náisiúnta,
cuid mhaith acu ag foghlaim uirlise den chéad uair.
Chuir sé feasacht chun cinn freisin ar éachtaí na gclár
arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach i Lú, toisc go
raibh an ghné seo mar chuid de thionscadal níos
leithne trínar cuireadh cúrsa cruthaitheach, péinteáil
múrmhaisiú agus cúrsa smaointeoireachta dearfaí
freisin. Ba é aidhm an tionscadail seo níos mó ná
scileanna a fhorbairt, mar cuireann sé dúshlán faoi
smaointeoireacht daoine óga trí aschur cruthaitheach.

Chruthaigh paindéim Covid-19 dúshláin ollmhóra
maidir le seachadadh na dtionscadal sin, áfach, agus
bhog an chuid is mó de thionscadail Peace IV i Lú go
tapa chuig seachadadh ar líne chun leanúint dá gcur i
bhfeidhm. Bhí an-áthas orainn go ndearna an oiread
sin tionscadal oiriúnú do bhealaí nua oibre ionas go
bhféadfadh teagmháil bhríoch shábháilte a bheith
ag rannpháirtithe, ionas go bhféadfaí leanúint dá
dtionscadail.

CLÁR NA nDEONTAS BEAG
I mí Iúil 2020, seoladh Clár Deontas Beag Bhord
Oideachais agus Oiliúna Lú na Mí (LMETB). Thug sé
seo deis do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí i Lú maoiniú
a lorg chun aidhmeanna na síochána agus an
athmhuintearais a chur chun cinn. Maoinítear é tríd
an gclár Peace IV agus tá sé á bhainistiú ag Comhlacht
Cláir Speisialta an AE (SEUPB) agus Comhairle Contae
Lú. Cumasaíonn an maoiniú seo do LMETB leanúint
ag obair le spriocghrúpaí ar leith mar leanaí agus
daoine óga, pobail nua, grúpaí creidimh mionlaigh
mar an Pobal Moslamach agus pobal Eaglais na
hÉireann, iarphríosúnaigh pholaitiúla agus daoine
óga faoi mhíbhuntáiste ar fud Lú.

Ó chlé Vivienne Branigan, LMETB. Kelvin Harvey, LMETB, Aiden O’Boyle,
LMETB, An Cllr. Nick Killian, Comhairle Contae na Mí, Aisling Sheridan,
LMETB, Sadie Ward-McDermott, LMETB, An Cllr. Dolores Minogue,
Cathaoirleach, Comhairle Contae Lú, Martin O’Brien, LMETB, Eamonn
Quinn, LMETB, Therese McArdle, Comhairle Contae Lú.

ANTI CLOCKWISE PROJECT
(TIONSCADAL TUATHAIL)
Roghnaíodh an tionscadal Anti Clockwise (tionscadal
Tuathail), ar tionscadal trasphobail é ina raibh daoine
óga i Lú agus i ndeisceart Ard Mhacha páirteach, le
taispeáint in eagrán Earrach 2020 de ‘Your EU – A
magazine on the EU Interreg and Peace Programmes’.
San alt bhí an ócáid cheiliúrtha a reáchtáil an
tionscadal Anti Clockwise ag Ionad Ealaíon An Táin
i mí Feabhra 2020 inar ghlac deich n-acht chun na
príomhchéime chun torthaí an ama a caitheadh ag
obair le healaíontóirí gairmiúla a thaispeáint. Áiríodh
sna taispeántais montáis ghairid físeáin ar shaothair
na ndaoine óga lena n-áirítear na hamharcealaíona,
léirithe amharclainne agus ceol beo. Bhí teach lán ag
Ionad Ealaíon na Tána Dún Dealgan don ócáid seo
mar gur óstáil Ionad Óige Dhún Dealgan a cheiliúradh
de na saothair a cruthaíodh. D’oibrigh 180 duine óg
as gach cearn de Lú le grúpa ealaíontóirí thar roinnt
míonna chun síocháin, coimhlint agus réiteach a
iniúchadh trí na foirmeacha ealaíne éagsúla.

Tionscadal Rannpháirtíochta & Comharthaíochta
Chuir an tionscadal seo seirbhís for-rochtana
soghluaiste, speisialaithe ar fáil do ghrúpaí daoine óga
(16-24 bliana d’aois) a bhíonn i mbaol ar oícheanta
deireadh seachtaine, chun labhairt leo faoina
n-iompraíocht chontúirteach agus eolas a thabhairt
dóíbh faoi na tacaíochtaí agus na deiseanna atá ar fáil
dóibh. D’óstáil an tionscadal trí lá trasphobail ar líne in
2020, áit ar bhuail na daoine óga le Náisiúnaí, Dílseoir
agus iar-shaighdiúir in arm na Breataine. Chuala na
daoine óga cén fáth a ndeachaigh siad isteach sna
grúpaí sin, a gcuid smaointe ar an gcaoi a bhfuil rudaí
anois, agus a gcuid smaointe faoi na pobail eile i
dTuaisceart Éireann. Bhí deis ag na daoine óga a bhí
rannpháirteach ceisteanna a chur ar gach cainteoir.
Tionscnamh trasphobail a bhí ann le rannpháirtíocht
ó dhaoine óga ó chúlraí reiligiúnacha éagsúla atá ina
gcónaí sa phobal geografach céanna.

Imeacht trasphobail ón Tionscadal Rannpháirtíochta & Comharthaíochta.

Ó Oirialla go dtí an Breatimeacht
Úsáideann an tionscadal trasteorann seo na healaíona
(ceol, filíocht / prós agus amharclann) chun dul i ngleic
le hoidhreacht an ama a chuaigh thart. In 2020,
mar thoradh ar aschur ó ghné na scríbhneoireachta
cruthaithí agus na grianghrafadóireachta den
tionscadal foilsíodh ‘In My Own Write’, leabhar
filíochta / próis agus grianghraif a d’eascair as
ceardlanna a tionóladh. Thaifead roinnt de na
rannpháirtithe sna ceardlanna léamha ó rogha dá
gcuid saothar ar scannán. Le linn 2020, rinneadh an
scannán in Acadamh Scáileáin Uladh, Ollscoil Uladh,
Béal Feirste.
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Féarbhealach

Forbairt Eacnamaíoch

Sa chéim is déanaí d’fhorbairt Ghlasbhealach Lú,
ceadaíodh pleanáil Alt 9, iarratais phleanála Cuid 8
(a bhaineann le forbairtí straitéiseacha) do Roinn 1,
Muiríne Chairlinn go Cairlinn, agus do Roinn 2, Cé
Ó Méith go dtí an Teorainn, in 2020 . Cuireadh mórarratas pleanála isteach maidir le Roinn 3, an Teorainn
chuig Loic Victoria, i dTuaisceart Éireann. Tá tús curtha
leis an obair ar dhoiciméid an phríomhchonartha
tógála agus tá oibreacha imscrúdaithe láithreáin agus
oibreacha glanta sceidealta do thréimhse luath in
2021.

FÓRAM EACNAMÚIL LÚ
In 2020, lean Fóram Eacnamaíoch Lú (LEF), a
bhuaigh duaiseanna, faoi cheannas Martin Cronin,
de chomhpháirtíochtaí a thógáil agus de chultúir
smaointeoireachta comhcheangailte a chothú chun
tuilleadh forbartha eacnamaíche agus cruthú post
i Lú a éascú. Díríonn an fóram ar phríomhréimsí
lena n-áirítear an turasóireacht agus an oidhreacht,
infheistíocht dhíreach eachtrach, tionsclaíocht
dhúchasach agus oideachas agus oiliúint.
Pléadh roinnt príomhphleananna agus topaicí
ag cruinnithe LEF in 2020, lena n-áirítear an Ciste
Spreagtha Eacnamaíochta Teorann; Grúpa Oibre
Chonair Eacnamaíochta Dhroichead Átha / Dhún
Dealgan / an Iúir (M1); Deontais, dreasachtaí agus
tacaíochtaí Covid-19; conair fintech; ionad barr
feabhais oiliúna déantúsaíochta; Plean Forbartha
Chomhairle Contae Lú; an Breatimeacht; pacáiste
Spreagtha Poist mhí Iúil; Feachtas Áitiúil Fan sa Bhaile
/ Déan Siopadóireacht go hÁitiúil; agus athbhreithniú
ar phleananna gníomhaíochta LEF.
Sult a bhaint as an nGlasbhealach.

Ceapadh Jason McGee mar Chathaoirleach ar an
nGrúpa Turasóireachta & Oidhreachta.

TREOIRSCÉIM DO THIONSCNAIMH GNÓ
AOISCHAIRDIÚLA – SRÁID CHLANN
BHREASAÍL, DÚN DEALGAN, CO. LÚ
Tá ocht ngnó ar Shráid Chlann Bhreasaíl, Dún Dealgan
tar éis stádas Gnó Aoischairdiúil a bhaint amach – tá
oiliúint Aoischairdiúíl curtha i gcrích ag gach ceann
de na gnóthais, tá Curadh Aoischairdiúíl ceaptha acu,
agus tá trí athrú shimplí curtha i bhfeidhm acu ina
gcuid siopaí chun an timpeallacht agus eispéireas
an chustaiméara a dhéanamh níos oiriúnaí do
chustaiméirí níos sine.

Ag siúl ar an nGlasbhealach.

Searmanas Bronnta Cairteacha Aoischairdiúa – Ó chlé: Rodd
Bond, Ionad Netwell, Martin McElligott, Bainisteoir Tráchtála Lár
Baile Dhún Dealgan, An Clr. Emma Coffey, Colette Moss agus
Mary Deery, Comhairle Contae Lú.

Fuair na gnóthais a gCairteacha Aoischairdiúla ag
searmanas bronnta dámhachtana ar an 16 Nollaig
2020 agus beidh na cairteacha Aoischairdiúla ar
taispeáint anois ina n-áitribh. Déanfar na gnóthais
a liostú san eolaire de Ghnóthais Aoischairdiúla ag
www.agefriendlyireland.ie.

AN SCÉIM DEONTAIS CHUN FEABHAS A
CHUR AR AGHAIDHEANNA SIOPAÍ
In 2016, sheol Comhairle Contae Lú an ‘An Scéim
Deontais chun Feabhas a Chur ar Aghaidheanna
Siopaí’ mar chuid dá sraith dreasachtaí gnó. Mar
gheall ar an tóir a bhí ar na deontais seo, cuireadh
an scéim ar fáil arís in 2020. Cuireadh spéis mhór sa
scéim, agus fuarthas 73 iarratas.
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Turasóireacht

CONAIR SCÉIMHE BHIA MARA
‘SEA LOUTH’
Mar gheall ar Covid-19, cuireadh seoladh ‘sea louth’,
conair scéimhe bhia mara, ar athló go dtí 2021 ach
rinneadh roinnt taifeadta de sheoladh fíorúil an
tionscnaimh i Meán Fómhair 2020.
Bronnadh €30,000 ar ‘sea louth’ i maoiniú Chéim 2 ó
Bhord Iascaigh Mhara faoin nGrúpa Gníomhaíochta
Áitiúil Iascaigh (FLAG) do Scéim Forbartha Réigiún an
Oirthuaiscirt chun an tionscnamh seo a fhorbairt agus
a chur chun cinn tuilleadh.
Bronnadh €40,000 ar an tionscnamh freisin faoin
Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 2020 / Ciste
Bearta Luathaithe chun painéil léirmhínitheacha a
shuiteáil ag 14 ionad radhairc scéimhe. In 2020,
cuireadh tús le hobair chun suíomh Gréasáin
a dhearadh agus a fhorbairt agus ar phainéil
léirmhínitheacha a dhearadh agus a shuiteáil.

STRAITÉIS BIA GHLEANN NA BÓINNE
Thaispeáin Líonra Bia Ghleann na Bóinne a
thábhachtaí atá sé do tháirgeoirí bia agus deochanna
áitiúla agus don earnáil fáilteachais in 2020. Nuair
a fógraíodh an chéad ghlasáil i Márta 2020, chas

go leor de na baill ar an Líonra Bia chun tacaíocht a
fháil agus comhoibriú agus cuidiú lena chéile trí na
hamanna deacra.
Bhunaigh an fhoireann Boscaí Bia Ghleann na Bóinne,
a seachadadh go seachtainiúil ó Mhárta go deireadh
mhí na Bealtaine le díolacháin iomlán de €37,600 don
gheilleagar áitiúil. Tar éis an rath a bhí ar na Boscaí
Bia, socraíodh eagrán teoranta de bhoscaí séasúracha
a reáchtáil i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Nollag,
rud a ghin €18,000 eile do ghnólachtaí áitiúla. In
2020, bhí sé ríthábhachtach tacú le gnólachtaí
áitiúla agus chonacthas méadú ollmhór ar líon na
ndaoine a thacaíonn le gnólachtaí bia agus dí áitiúla
trí dhíolacháin ar líne, siopaí áitiúla agus margaí
feirmeoirí. Chumasaigh an scéim Dearbhán Trádála
ar Líne, atá á reáchtáil ag an Oifig Fiontar Áitiúil (LEO),
do go leor ball den Líonra Bia a ngnó a chur ar líne
in 2020.
Aithníodh go ndeachaigh Covid-19 i bhfeidhm go mór
ar an earnáil fáilteachais agus chuige sin tionóladh
imeachtaí líonraithe rialta chun an earnáil a chur ar an
eolas faoi oiliúint agus treoirlínte maidir le hathoscailt,
chomh maith le roghanna beir leat a chur ar bun.
Tugadh faoi chomhfheachtas bolscaireachta ocht
seachtaine le Turasóireacht Ghleann na Bóinne i rith

an tsamhraidh in 2020 chun an réigiún a chur chun
cinn mar cheann scríbe do shaoire in Éirinn. Bróisiúr
nua le faisnéis faoi tháirgeoirí bia áitiúla, eispéiris
do bhiandóirí, bialanna / caiféanna a thacaíonn le
táirgeoirí áitiúla agus soláthraithe cóiríochta chun
cabhrú le cuairteoirí a dturas dea-bhia i nGleann na
Bóinne a phleanáil.
D’oibrigh an fhoireann go dlúth freisin le LEO chun
deiseanna oiliúna agus gnó a sholáthar do ghnólachtaí
bia áitiúla in 2020, lena n-áirítear na cláir Tosaitheoir
Bia, Acadamh agus Nuáil agus Géaraigh. Ina theannta
sin, tugadh tacaíocht do tháirgeoirí áitiúla i nGradaim
Bhlas na hÉireann.

TURASÓIREACHT GHLEANN NA BÓINNE
Chuir paindéim Covid-19 isteach ar an mbliain
deiridh de Straitéis Turasóireachta Ghleann na Bóinne
2016-2020 agus bhí tionchar aige ar thionscal na
turasóireachta. Mar gheall air seo, ceapadh plean
margaíochta eatramhach - tríd an bpróiseas
meantóireachta le Fáilte Ireland agus le Tascfhórsa
Turasóireachta Ghleann na Bóinne – chun díriú ar
bhearta gearrthéarmacha chun tacú le tionscal na
turasóireachta trí ghníomhaíocht mhargaíochta, agus
cloí leis an gcomhairle is déanaí ón rialtas maidir le
srianta ag an am céanna.
I rith an tsamhraidh, bhí feachtas comhoibritheach
le Boyne Valley Flavors i gceist leis an bhfeachtas
‘The Escape to the Boyne Valley’ le feachtas trí
seachtaine a dhírigh go díreach ar Dhroichead Átha,
cósta agus tránna Lú.

Place on a Plate Presentation, Bronagh
Conlon, Drioglann agus Scoil Jin Lios
Dubhóige & Cathaoirleach Boyne Valley
Flavours, Russell & Patrick GastroGays,
Boyne Valley Flavours Ambassadors &
Conor O’Neill Bainisteoir an Glyde Inn, Ath
na gCasán.

Conor Halpenny as Bialann The Square,
Dún Dealgan.

Thug Turasóireacht Ghleann na Bóinne cuireadh
d’iriseoir taistil dhigitigh agus do thioncharóir sna
meán sóisialta, Janet Newenham, an ‘tIriseoir a
théann ó áit go háit’ mar a thugtar uirthi, a bhfuil
100,000 leantóir sna meáin shóisialta aici, cuairt
a thabhairt ar Ghleann na Bóinne agus blag agus
físeáin faoi a chur ar fáil. Thug sí cuairt ar Dhroichead
Átha, Áth na gCasán agus ar na tránna agus chaith

sí oíche in Óstán na Scoláirí. Chuir sí íomhánna suas
ar Instagram agus Facebook i dteannta le físeán vlog.
Bhí Turasóireacht Ghleann na Bóinne gníomhach ar
na meáin shóisialta le linn na paindéime agus phostáil
siad go laethúil ar chuntais meán sóisialta Ghleann
na Bóinne. Cruthaíodh clár taistil PDF nua le dearadh
úr freisin do thionscal na turasóireachta le cur lena
láithreáin ghréasáin.
D’oibrigh Turasóireacht Ghleann na Bóinne go dlúth
le Fáilte Ireland, Comhairle Contae Lú agus Comhairle
Contae na Mí ar Fhéile Púca inar dhírigh Fáilte Ireland
agus Turasóireacht Éireann táirgí Boyne Valley Flavors
ar na meáin i 13 margadh idirnáisiúnta.

BRÓISIÚR TABHAIR CUAIRT AR LÚ
Cuireadh leagan athcheartaithe de “Tabhair Cuairt ar
Lú” i dtoll a chéile agus scaipeadh é in 2020.
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DEONTAIS FÉILE
D’iarr Comhairle Contae Lú iarratais ar mhaoiniú
faoi dhá cheannteideal, Tionscnamh Deontais Féile
Chomhairle Contae Lú 2020 agus Clár Chomhairle
Contae Lú d’Fhéilte Móra / Imeachtaí Rannpháirteacha
2020.
Fuarthas deich n-iarratas san iomlán don Tionscnamh
Deontais Féile 2020 agus trí cinn don Chlár d’Fhéilte
Móra / Imeachtaí Rannpháirteacha 2020.
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FÍSEÁN CUR CHUN CINN LE HAGHAIDH
#WHEREFAMILIESRECONNECT LÚ

MÁISTIRPHLEAN TURASÓIREACHTA
DO CHAIRLINN

Tá Cumann Tráchtála Dhún Dealgan, i gcomhar le
Cumann Tráchtála Dhroichead Átha, Coiste Líonraithe
Turasóireachta Lú agus Comhairle Contae Lú tar
éis físeán nua a choimisiúnú chun Lú a chur chun
cinn. Is í aidhm an fhíseáin rudaí atá le feiceáil agus
le déanamh i Lú a thaispeáint: gníomhaíochtaí,
suíomhanna stairiúla agus spraoi don teaghlach ar
fad. Roinneadh an físeán ar ardáin éagsúla na meán
sóisialta.

I gcomhar le Fáilte Ireland, cuireadh tús le hobair ar
fhorbairt máistirphlean turasóireachta do Chairlinn
in 2020.

OIRTHEAR ÁRSA NA hÉIREANN
– TIONSCNAMH FORBARTHA
TURASÓIREACHTA POBAIL

Tá teagmháil déanta ag Comhairle Contae Lú le
Fáilte Éireann chun Lú a chur chun cinn mar chuid dá
feachtas #makeabreakforit.
Ar mhaithe le nochtadh san fheachtas seo a
uasmhéadú, chuathas i dteagmháil le gnólachtaí
turasóireachta Lú agus iarradh orthu a liostaí gnó a
nuashonrú / a chlárú ar shuíomh Gréasáin Discover
Ireland, clárú le Cairt Sábháilteachta Fáilte Ireland
ag www.failteireland.ie agus a bheith páirteach san
fheachtas sóisialta ar líne trí úsáid a bhaint as an
gclib #makeabreakforit agus iad ag roinnt a gcuid
postálacha, imeachtaí agus tairiscintí.

Cuireadh tús le hathbhreithniú agus le hathshamhlú
ar Thiomáint Ghleann na Bóinne agus scaip Fáilte
Ireland na boird chomhairliúcháin phoiblí ar an lucht
turasóireachta agus ar an bpobal.

TASCFHÓRSA AISGHABHÁLA
GHLEANN NA BÓINNE

In 2020, cuireadh tús le hobair le Fáilte Ireland mar
chabhair chun cur chuige comhtháite a ullmhú
d’fhorbairt earnáil na turasóireachta pobail sa
todhchaí. Is éard a bheidh i gceist leis seo foireann
uirlisí turasóireachta pobail a chruthú, a bhfuil sé
mar aidhm aige treoir agus tacaíocht a sholáthar do
thionscadail turasóireachta pobail nua nó cinn atá ag
teacht chun cinn.

LÚ A CHUR CHUN CINN MAR CHUID
D’FHEACHTAS #MAKEABREAKFORIT DE
CHUID FÁILTE ÉIREANN

TIOMÁINT GHLEANN NA BÓINNE

Bunaíodh tascfhórsa idir Fáilte Ireland, Comhairle
Contae Lú, Comhairle Contae na Mí agus roinnt
páirtithe leasmhara in 2020 maidir leis an gclár
téarnaimh turasóireachta, agus tá roinnt tionscnamh
á gcur chun cinn.

CLÁR INFHEISTÍOCHTA CAIPITIÚIL
DO BHAILTE CEANN SCRÍBE
Físeán Cur Chun Cinn á sheoladh do “wherefamiliesconnect” Lú
Ó chlé: Mario McBlain, Cathaoirleach Choiste Líonraithe Turasóireachta
Lú, Irene McKeown, Bainisteoir Cumann Dhroichead Átha, Sean Farrell,
Uachtarán Chumann Dhún Dealgan, Robert Murray, Uachtarán Chumann
Dhroichead Átha, Michael Gaynor, Cumann Dhún Dealgan agus Colette
Moss, Comhairle Contae Lú.

D’éirigh le hiarratas a cuireadh faoi bhráid Fáilte
Ireland faoin gClár Infheistíochta Caipitil Bailte Ceann
Scríbe agus fuarthas litir tairisceana maoinithe caipitil.

Cairlinn.
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Pleanáil

An Oifig Fiontar Áitiúil (LEO) 2020

ÉAGSÚLU AR PHLEAN FORBARTHA
CONTAE LÚ REATHA 2015- 2021

Feidhmíonn an Oifig Fiontar Áitiúil mar ‘siopa
ilfhreastail’ d’aon duine atá ag lorg faisnéise agus
tacaíochta maidir le gnó a thosú nó a fhás i gcontae
Lú. Is é an ról atá aige fiontraíocht a chur chun cinn
agus tacú le gnólachtaí nuathionscanta agus micreaghnóthais agus gnóthais bheaga atá ann cheana trí
fhaisnéis, comhairle, oiliúint, meantóireacht agus
tacaíochtaí roghnacha airgeadais a chur ar fáil dóibh.

Glacadh Athrú Uimh.2 ar Phlean Forbartha Chontae
Lú an 20 Iúil 2020. Áiríodh leis an éagsúlacht seo
tacaíocht bhreise bheartais do scéim uasghrádaithe
bóthair an N2 idir Baile Átha Fhirdhia agus Caisleán
na Lobhar.

ATHBHREITHNIÚ AR AN bPLEAN
FORBARTHA CONTAE
Lean an t-athbhreithniú ar an bPlean Forbartha
Contae ar aghaidh in 2020. Chomhaontaigh na
Comhaltaí Tofa Dréachtphlean Forbartha Contae
Lú 2021-2027 ar an 1 Deireadh Fómhair 2020 agus
cuireadh ar taispeáint go poiblí é ar feadh deich
seachtaine ón 14 Deireadh Fómhair go dtí an 23
Nollaig. Fuarthas 833 aighneacht san iomlán le linn na
tréimhse comhairliúcháin phoiblí, agus tarraingíodh
siar dhá cheann acu ina dhiaidh sin. Cuireadh tús le
hullmhú thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar
aighneachtaí a fuarthas maidir leis an Dréachtphlean
Forbartha Contae agus críochnófar í agus cuirfear faoi
bhráid na gComhaltaí Tofa í sa chéad ráithe de 2021.

LIGEAN AR CÍOS GEARRTHÉARMACHA
(STLS)
Cuireadh an fhoireann um chomhlíonadh Ligean
ar Cíos Gearrthéarmacha (STLanna) ar bun i Márta
2020 chun na hathchóirithe reachtacha pleanála
atá san Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú)
2019, a bhaineann le háiteanna cónaithe a
ligean sa ghearrthéarma i gcriosanna brú cíosa, a
fhorfheidhmiú. Sainmhínítear ligean gearrthéarmach
mar ligean tí nó árasáin, nó cuid de theach nó
d’árasán, ar feadh aon tréimhse nach faide ná 14 lá
ina bhfaigheann an t-úinéir íocaíocht nó íocaíochtaí.
Tá an t-athchóiriú reachtach á dhéanamh mar chuid
de na bearta atá á nglacadh chun cabhrú le dul i ngleic
le brúnna sa mhargadh cíosa cóiríochta príobháidí
go háirithe i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, na
Gaillimhe, Luimnigh agus Chorcaí áit a bhfuil na

Ba bhliain gan fasach í 2020 i dtéarmaí soláthar
tacaíochtaí gnó. I measc na bpríomhthosaíochtaí
do LEO Lú bhí cuidiú le gnóthais áitiúla freagairt
do dhúshláin eacnamaíocha phaindéim Covid-19,
ullmhú do thionchar an Bhreatimeachta, agus an raon
seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil chun cabhrú le
gnóthais a chur chun cinn.

an chostais a bhaineann le gnó a athoscailt nó
a choinneáil ag feidhmiú agus athnascadh le
fostaithe agus custaiméirí. Bhí an scéim ar oscailt
dóibh siúd nach raibh incháilithe do Dheontais
Atosaigh / Atosaigh Móide Covid-19.
• Iasacht Ghnó Covid-19 Microfinance Ireland
(MFI): Faoin scéim seo a fhaigheann tacaíocht
ón rialtas, soláthraíodh maoiniú neamhurraithe
iasachta trí LEO Louth. Tugadh sainchúnamh
d’úinéirí gnó áitiúla chun a n-iarratas, a bplean
gnó agus a réamh-mheastacháin ar shreabhadh
airgid a chur i gcrích. In 2020, fuarthas 33 iarratas
ar iasacht, agus ceadaíodh 15, bhí ceithre cinn á
mbreithniú ag deireadh na bliana, dhúltaíódh do
thrí cinn, cuireadh dhá cheann ar ais chuig cliaint,
agus athraíodh naoi gcinn le meantóirí LEO ar
mhaithe leis an iarratas a bheachtú. Ina theannta
sin, chuidigh LEO le píblíne de 46 fiosrúchán
gníomhach ar iasachtaí ag deireadh na bliana.

I measc na dtacaí Covid bhí:
• Dearbháin Leanúnachais Gnó Covid-19:
Cheadaigh LEO Louth 456 dearbhán leanúnachais
gnó, a chabhraigh le húinéirí gnóthas beaga
comhairle ghairmiúil a fháil chun straitéisí
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha a fhorbairt
chun freagairt do dhúshláin Covid-19.
• Scéim Dearbhán Trádála ar Líne: Chuir 446
micrifhiontar i Lú isteach ar dhearbhán Trádála Ar
Líne chun cabhrú leo a gcumas ríomhthráchtála
a fhorbairt faoi scéim fheabhsaithe ‘Covid-19’ a
sholáthraíonn cúnamh deontais 90%. Bhí sé seo
cothrom le 10 n-uaire líon na n-iarratas in 2019.
Chuir 11 ghnó breise iarratas isteach roimh Covid,
457 san iomlán.
• Cuireadh Meantóireacht Covid-19 ar fáil do 680
gnólacht ó Mhárta go Nollaig.
• Cuireadh Oiliúint Ghnó Covid-19 ar fáil do 1,269
rannpháirtí gnó ó Mhárta go Nollaig chun cabhrú
leo freagairt do Covid-19.
• Ciste Cúnaimh do Mhicrea-Fhiontair:
Faomhadh cúnamh gnó do 15 gnóthas faoin
gciste seo, a sholáthraíonn ranníocaíocht i leith

Tacaíochtaí Breatimeachta:
Cé go raibh tacaíochtaí Covid-19 chun tosaigh i rith
na bliana, bhí sé ríthábhachtach go dtarraingeofaí aird
ar an mBreatimeacht agus ar a thionchar ar chúrsaí
gnó. Cuireadh cúnamh ar fáil chun cabhrú le gnóthais
ullmhú, lena n-áirítear:
• Seimineáir/seimineáir ghréasáin
Breatimeachta: Le linn 2020, d’óstáil LEO sraith
ocht seimineár/seimineár gréasáin i gcomhar le
Cumainn Tráchtála Dhún Dealgan agus Dhroichead
Átha, InterTrade Ireland agus Fiontraíocht Éireann
a mheall níos mó ná 650 gnó ar líne.
• Comhdháil an Bhreatimeachta – Todhchaí na
nGnóthas Teorann: Le InterTrade Ireland agus
na Cumainn Tráchtála i nDún Dealgan agus san
Iúr, d’eagraigh LEO comhdháil trasteorann ar an
mBreatimeacht i mí an Mhárta, agus bhí os cionn
250 i láthair.
• Clinicí Comhairleacha Breatimeachta:
Bhain 23 gnóthas leas as tacaíocht duine le
duine ó shaineolaí Breatimeachta trí na Clinicí
Comhairleacha Breatimeachta. Chabhraigh na
clinicí le tionchar an Bhreatimeachta ar ghnólachtaí

Seachadann LEO comhaontú leibhéal seirbhíse
Chomhairle Contae Lú d’Fhiontraíocht Éireann.

Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae.

praghsanna cíosa is airde agus ag dul in airde, agus
ina mbíonn an deacracht is mó ag teaghlaigh cóiríocht
inacmhainne a fháil.
Tugann na staitisticí do Chontae Lú le fios go bhfuil
comhchruinniú áiteanna cónaithe ar fáil le ligean ar
cíos go gearrthéarmach i gCairlinn. Ar an 18 Nollaig
2020, bhí 61 áit chónaithe san iomlán le ligean ar
cíos gearrthéarmach i gCairlinn. Tá sé seo laghdaithe
ón 85 a bhí rannpháirteach i ligean gearrthéarmach i
Meán Fómhair 2020. Mar sin féin, tá Meán Fómhair
mar chuid de bhuaicshéasúr an tsamhraidh agus
ag an am sin bhí an tír ag teacht chuici féin tar éis
srianta Covid-19. Bhí laghdú mór ar líon na ngearán
ón bpobal maidir le ligean gearrthéarmach sa ráithe
dheiridh de 2020.
Le linn 2020, eisíodh 96 litir fógra go
réamhghníomhach ag cur úinéirí réadmhaoine ar
an eolas faoina bhfreagrachtaí reachtacha. Fuarthas
18 bhfoirm 15s (fógra bliantúil) san iomlán agus
taisceadh trí iarratas pleanála. Eisíodh litreacha
rabhaidh i naoi gcás, agus dúnadh seacht gcás, tá cás
amháin tar éis iarratas a dhéanamh ar chead pleanála
agus tá cás amháin fós á imscrúdú.
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áitiúla a dhiagnóisiú agus chuir siad bealach ar fáil
chun tionchar a mhaolú agus rochtain a fháil ar
thacaíochtaí breise.
• Sainchomhairleoireacht Bhreatimeachta Bhain
61 gnóthas (37 ó phunann LEO agus 24 gnóthas
eile) leas as sainchomhairleoireacht Breatimeachta
duine le duine a chuir LEO Lú ar fáil.
• An Breatimeacht – Do Ghnó a Ullmhú
d’Oiliúint Custaim: Chuir LEO Louth ocht
gceardlann Custaim saor in aisce ar fáil le freastal
ar 146 gnóthas cláraithe, ag cabhrú le gnóthais
ullmhú do riachtanais nua doiciméadaithe Custaim
a bheadh de dhíth tar éis an Bhreatimeachta.
• Deontas fostaíochta Custaim Fhiontraíocht Éireann
a chur chun cinn.
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Seolfar na trí chlár eile sa chéad ráithe de 2021:
• Clár Bainistíochta Airgeadais d’úinéirí
bainisteoirí
• Glas do Micrifhiontair
• Clár Nuálaíochta do ghnólachtaí beaga.

TACAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS
Cuireadh tacaíochtaí airgeadais ar fáil do ghnólachtaí
lena n-áirítear dearbháin Trádála ar Líne, táirgí
iasachta Microfinance Ireland, agus cúnamh deontais
príomhshrutha do ghnóthais seirbhíse déantúsaíochta
agus trádála a bhfuil sé d’acmhainn acu trádáil go
hidirnáisiúnta.
Ina theannta sin, threoraigh LEO gnóthais bheaga chuig
tacaíochtaí airgeadais eile lena n-áirítear Dearbháin
Nuálaíochta, Dearbháin Breatimeachta IdirThrádála
Éireann, tacaíochtaí deontais forbartha trádála Elevate
agus Acumen, EWSS na gCoimisinéirí Ioncaim agus an
scéim Deontais Atosaithe arna bhainistiú ag foireann
Airgeadais Chomhairle Contae Lú.

An lucht féachana a d’fhreastail ar Sheimineár Breatimeachta arna eagrú
ag LEO Chomhairle Contae Lú agus Comhairle Iúr Cinn Trá, Mhorna
& an Dúin, le InterTrade Ireland agus na Cumainn Tráchtála i nDún
Dealgan agus san Iúr in Óstán Carrickdale, Márta 2020.

CLÁRANNA SPREAGTHA TEORANN
CHUN DÚSHLÁIN AN BHREATIMEACHTA
AGUS COVID-19 A SHÁRÚ
Le linn 2020, dearadh agus soláthraíodh sraith de
chúig chlár forbartha bainistíochta chun tacú le
gnóthais áitiúla dúshláin an Bhreatimeachta agus
dúshláin Covid-19 a bhainistiú.
Cuireadh tús le dhá cheann acu seo sa cheathrú ráithe
de 2020, agus ghlac níos mó ná 45 gnóthas as Lú
páirt:
• Clár Miondíola Feabhais
• An Clár Forbartha Easpórtála.

• Cuireadh 24 iarratas ar iasacht ar aghaidh chuig
Microfinance Ireland
• Faomhadh 338 dearbhán Trádála Ar Líne le luach
iomlán de thart ar € 800,000.
• Ceadaíodh 28 Staidéar Féidearthachta, Promhaidh,
Leathnaithe Gnó agus Deontais Easpórtála
Cúnaimh Theicniúil le luach iomlán de € 595,185.
Tá acmhainneacht poist de 50 ról ag na 15 deontas
Promhaidh agus Leathnaithe Gnó a ceadaíodh.

OILIUINT GHNÓ
Cé gur cuireadh sos gairid air nuair a tugadh srianta
Covid-19 isteach den chéad uair i mí an Mhárta, lean
an sceideal oiliúna gnó don bhliain agus reáchtáladh
go leor clár go fíorúil.
• D’óstáil LEO 73 clár oiliúna agus forbartha gnó san
iomlán le 1,690 rannpháirtí.
• I bhfianaise an fhócais ar thacú le gnóthais leanúint
ar aghaidh ag trádáil agus srianta Covid-19 á

gcomhlíonadh acu, cuireadh 18 gceardlann trádála
ar líne ar fáil do níos mó ná 500 rannpháirtí.
• In ainneoin an ghlasála, lean an t-éileamh ar
ghnóthas beag a thosú. D’óstáil LEO naoi gclár
Tosaigh do Ghnó Féin a cuireadh ar fáil do 137 duine.

MEANTÓIREACHT GNÓ
Críochnaíodh 832 tasc meantóra san iomlán i rith
na bliana, trína ndearnadh úinéirí gnóthas beaga a
mheaitseáil le saineolaí gnó ar bhonn duine le duine.
Bhí sé seo i gcomparáid le sprioc bhliantúil de 300.
Bhí an chuid is mó den mhéadú seo ar an méid a
rabhthas ag súil leis mar thoradh ar ghnólachtaí a
d’iarr sainchomhairle chun cabhrú leo freagairt do
dhúshláin Covid-19.

Shop Local, an Cllr. Dolores Minogue, Cathaoirleach, Thomas McEvoy,
Comhairle Contae Lú.

Bhí sé seo comhdhéanta de:
• 680 meantóireacht Covid-19;
• 129 meantóireacht réamh-Covid;
• 23 Clinic Chomhairleacha Breatimeachta.

TACAÍOCHTAÍ DON MHIONDÍOL
• Feachtas Siopadóireachta Comharsanachta /
Siopadóireachta Lú
M a r c h u i d d ’ f h e a c h t a s S i o p a d ó i re a c h t
Comharsanachta níos mó a chuimsigh fógraíocht
agus eagarthóireacht chló, raidió, ar líne agus clár
fógraí, sheol LEO eolaire siopadóireachta ar líne i
Lú ina raibh 228 gnóthas áitiúil agus inar liostaíodh
a láithreáin ghréasáin ríomhthráchtála. Tá sé seo
ar fáil i gcónaí ag www.louthcoco.ie/ShopLouth.
• An Clár Forbartha Gnó Miondíola
In 2020, seoladh sainchlár forbartha bainistíochta
a dearadh go sonrach do ghnólachtaí miondíola.
Tá níos mó ná 30 miondíoltóir i Lú ag glacadh
páirte sa chlár seo a maoiníodh faoi Chiste
Spreagtha Teorann an rialtais gan aon chostas ar
mhiondíoltóirí.
• Fóram Cumhachta Miondíola
Thacaigh LEO Louth le 12 mhiondíoltóir áitiúla ar
fhóram Cumhachta Miondíola, fóram miondíola
tráchtála a dhíríonn ar thrádáil a fhorbairt agus

Póstaer: Feachtas cur chun cinn Chomhairle Contae Lú don
tsiopadóireacht áitiúil.

ina dtugann saineolaithe leideanna atá dírithe go
sonrach ar mhiondíoltóirí.

TACAÍOCHT DO GHNÓTHAIS BHIA
Lean LEO ag tacú le gnóthais bia faoin gcomhstraitéis
Bia Lú-na Mí trína cuid oibre le tionscnamh Boyne
Valley Flavours.
Cuireadh roinnt clár Tosach Bia (do ghnólachtaí
nuathionscanta agus do ghnólachtaí bia luathchéime)
agus cláir Acadamh Bia LEO-Bord Bia ar fáil do
ghnólachtaí Lú i dtionscal an bhia agus é mar aidhm
acu áit díola in ollmhargaí a fháil.
Thacaigh LEO le Blas na hÉireann freisin chun
rannpháirtíocht Lú ag Gradaim Bia na hÉireann a
chinntiú.
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• Braisle Ríomhthráchtála le naoi gcuideachta i
Lú a fuair tacaíocht sainchomhairleoireachta digití
feabhsaithe chun cabhrú leo a ngnóthais agus a
ndíolacháín ar líne a mhéadú.
• Clár LEAN for Micro le naoi dtionscadal a
cheadaigh LEO agus cuireadh tacaíocht bhreise ar
fáil trí Líonra NE LEAN.
• Lean clár Forbartha Bainistíochta PLATO ar
aghaidh agus ghlac 11 ghnóthas áitiúla páirt ann.
• Innovate Accelerate Europe: Bhí LEO Louth i
gcomhpháirtíocht le Comhairle Ceantair LEO na
Mí agus le Comhairle na hIúire, Mhorna agus an
Dúin i gClár Ullmhachta don Trádáil Idirnáisiúnta
ar líne a dhírigh ar thacú le gnóthais bheaga bia
agus dí, le seacht ngnó ó Lú.
• Athbhreithniú agus Sain chomhairleacht do
Phunann Cliant: Bhí an clár ar oscailt do gach
ceann de na 240 cliant i bpunann LEO agus
ghlac 159 páirt. Ba é an aidhm cabhrú leo a
n-acmhainneacht fáis sa mhargadh a fhorbairt,
ag obair leis na gnóthais is mó atá i mbaol ó
thionchair eacnamaíocha Covid-19 agus an
Bhreatimeachta le cinntiú go nglacfaí leis an oiread
tacaíochtaí LEO Covid-19 agus ab fhéidir.

LÍONRAÍ TACAÍOCHTA FIONTAIR
Chuir LEO cúnamh agus maoiniú ar fáil i leith roinnt
líonraí áitiúla fiontraíochta i rith na bliana, lena
n-áirítear:
• Fiontraíocht na mban: D’urraigh LEO Network
Louth, líonra an chontae do mhná i ngnó. Chuir
LEO cláir forbartha fiontraíochta ban ACORN agus
Illuminate sa chontae chun cinn go gníomhach.
• An earnáil ceardaíochta: Cuireadh cláir ghnó na
Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta (DCCI) ar
fáil do cheardaithe áitiúla agus tugadh tacaíocht i
dtreo Louth Craftmark, líonra na gceardaithe.
• Acadamh Gnó an Oirthuaiscirt – líonra deachleachtais.

Pleanáil, Bonneagar, Forbairt Eacnamaíoch & Gnóthaí Eorpacha

• Maoiniú clár agus tacaíocht do Straitéis Bia Lú na
Mí trí líonra Boyne Valley Flavors.
• Earnáil na hinnealtóireachta – maoiniú agus
tacaíocht cláir do Bhraisle Innealtóireachta Dírithe
an Oirthuaiscirt, a thug le chéile os cionn 200
gnóthas innealtóireachta sa réigiún.

CLÁR NÁISIÚNTA FIONTAIR
Chuir LEO raon Cláir Fiontraíochta Náisiúnta ar fáil ag
leibhéal áitiúil, lena n-áirítear:
• Showcase 2020: I mí Eanáir: Thug LEO trí ghnó
chruthaitheacha i gContae Lú chuig príomhaonach trádála ceardaíochta agus bronntanas
na hÉireann, Showcase Ireland i RDS Bhaile Átha
Cliath. Bhí an deis ag Emma’s So Natural i mBaile
Átha Fhirdhia, Sea Remedies i gCairlinn agus
Aroma Buff i nDroichead Átha a gcuid oibre a
thaispeáint do níos mó ná 5,000 ceannaitheoir
ionchasach as Éirinn agus ar an stáitse domhanda.
Fuair gach cuideachta orduithe lena n-áirítear
díolacháin thar lear.
Thug LEO Louth trí ghnó chruthaitheacha chuig
príomh-aonach trádála ceardaíochta agus bronntanas
na hÉireann, Showcase Ireland, a bhí ar siúl ón 19 go
dtí an 22 Eanáir 2020 san RDS, Baile Átha Cliath.

Tionóladh Seachtain Fiontraíochta Áitiúil 2020 2 Márta – 6 Márta agus
reáchtáladh 14 imeacht ar fud an chontae agus ghlac níos mó ná 250
gnóthas páirt in imeachtaí na seachtaine.

Faigheann scoláirí Scoil Ghramadaí Dhroichead Átha, Grace O’Kane agus
Alex Hayes, buaiteoir sa chatagóir idirmheánach den Chlár Fiontar Mac
Léinn a ngradam ó Leas-Chathaoirleach Cllr. Eileen Tully lena Múinteoir
agus Thomas McEvoy, Ceann Fiontair, Comhairle Contae Lú.

• Clár Fiontar Mac Léinn: Ghlac níos mó ná 1,500
mac léinn as 18 meánscoil sa chontae páirt sa
Chlár Fiontar Mac Léinn. Rinne Iar-bhunscoil Bush,
Scoil Ghramadaí Dhroichead Átha agus Scoil
Ghramadaí Dhún Dealgan ionadaíocht ar son Lú
sna cluichí ceannais fíorúla náisiúnta a tionóladh i
mí na Bealtaine.
• Bhí Seachtain Fiontraíochta Áitiúil 2020 ar siúl
ón 2ú go dtí an 6ú Márta agus reáchtáladh 14
imeacht ar fud an chontae. Ghlac níos mó ná 250
gnóthas páirt in imeachtaí na seachtaine.

Cur i láthair na nGradam Fiontraíochta Náisiúnta (cúl, ó chlé) Tom Grills,
Grills Spirits Ltd; Rory Clarke, Dureka Dental Ltd; Thomas McEvoy, Ceann
Fiontair, Co.Co. Lú; iar-Chathaoirleach, an Clr. Liam Reilly; Joan Martin,
Príomhfheidhmeannach, Co.Co. Lú. (tosaigh ó chlé) Geraldine Clarke,
Dureka Dental Ltd; Evelyn Garland, Simply Fit Foods Ltd., agus Nicola
Grills, Grills Spirits Ltd.

• Dámhachtainí Náisiúnta Fiontar
Ba é buaicphointe na Seachtaine Fiontraíochta
Áitiúil babhta ceannais contae na nDámhachtainí
Náisiúnta Fiontar sa Monasterboice Inn, Droichead
Átha. Bronnadh duaiseanna contae ar thrí
chuideachta, lena n-áirítear Sixling Gin as an
ngnólacht nuathionscanta is fearr, Dureka Dental
don Ghnó is Nuálaí agus Bianna Simply Fit don
Ghnó Bunaithe is Fearr. Bhuaigh Simply Fit Foods
an dámhachtain iomlán freisin agus beidh siad ina
n-ionadaithe do Lú ag Babhta Ceannais Náisiúnta
na nGradam Fiontar in 2020.
Bhronn an t-iar-Chathaoirleach, an Clr. Liam
Reilly. Ansin chuala an lucht féachana ó
phríomhchainteoir agus buaiteoir iomlán
Dhámhachtainí Náisiúnta Fiontar 2019, Sonia
Deasy as Pestle agus Mortar, faoin gcaoi ar fhás sí
a gnó go hidirnáisiúnta.

Scoláirí Iar-bhhunscoil Bush, Peter Hanlon, Nathan Mills, Cathal Malone,
Lorcan Rice, buaiteoirí chatagóir shinsearach an Chláir Fiontar Mac
Léinn ag fáil a ngradam ón Leas-Cathaoirleach, An Clr. Eileen Tully Sa
ghrianghraf leo tá a múinteoir Laura Campbell agus Thomas McEvoy,
Ceann Fiontair, Comhairle Contae Lú.

• Lá Náisiúnta Fiontar na mBan (#NWED): D’óstáil
Líonra LEO Lá Náisiúnta Fiontar na mBan an 14
Deireadh Fómhair, agus ghlac níos mó ná 2,700
gnóthas páirt ar líne.
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CLÁR FIONTRAÍOCHTA AIRGEADAIS
SEALADACHA

TIONSCNAMH TACAÍOCHTA FIONTAIR
EILE

• Tháinig an Clár Comh-Nuálaíochta chun críche
in 2020 agus bhí 63 rannpháirtí as Lú ag iarraidh
nuálaíocht a leabú ina ngnó.

Chuir LEO leis na tionscnaimh fiontar seo a leanas
agus thacaigh siad leo le linn 2020:

• An Ciste Réigiúnach um Fhorbairt Fiontar
(REDF) Thug LEO cúnamh do dhá thionscadal i
gContae Lú chun ceadú deontais REDF a fháil
(Eanáir 2020):
o Ceadaíodh €3,774,337 do Mhol Nuálaíochta
& Foghlama Sláinte agus Folláine Nasctha
do Ghnó, atá le lonnú san Ionad Forbartha
Réigiúnaí, DkIT.
o Ceadaíodh maoiniú €500,000 do FabLab
ag Creative Spark.
• Ciste Forbartha Fiontar Teorann (BEDF)
As na 11 tionscadal ceadaithe sna sé chontae
teorann, bhí ceithre cinn i gContae Lú, lena
n-áirítear;
o Mol Nuálaíochta Digiteach Dhroichead Átha
Chomhairle de chuid Contae Lú ar ceadaíodh
circa €600,000 i dtacaíocht deontais dó.
Dearadh an tionscadal chun tionscadail
ardteicneolaíochta dírithe ar an todhchaí atá
ag iarraidh tosú agus fás a spreagadh chun
lonnú i mórcheantar Dhroichead Átha. Cuirfidh
an tionscadal spás comhoibrithe inacmhainne
ar fáil i lár bhaile Dhroichead Átha mar aon le
tacaíocht bainistíochta agus meantóireachta
chun fás agus acmhainneacht easpórtála na
ngnólachtaí a éascú.
o ATHENA – Clár Fiontraíochta STEM do mhná le
LEO agus DkIT.
o Ceadaíodh maoiniú €270,000 do thogra
comhoibrithe lár bhaile Dhún Dealgan de
chuid Creative Spark’s Dundalk. Cumasóidh
sé seo cianobair agus cuideoidh sé le Dún
Dealgan mar ionad fáis réigiúnach chun naisc
trasteorann a fhorbairt agus suíomh uirbeach
tarraingteach a sholáthar chun fiontraíocht a
thiomáint.

• Plean Fiontar Réigiúnach (Thoir Thuaidh) agus a
choiste stiúrtha.
• Fóram Eacnamaíoch Lú, Coiste Forbartha Pobail
Áitiúil (LCDC) agus Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil
(LAG), Fóram Scileanna Réigiúnacha, cuideachtaí
CFGanna i nDún Dealgan agus i nDroichead
Átha, Líonra LEAN an Oirthuaiscirt, Coiste
Meastóireachta an chláir LEADER, Enterprise
Europe Network (EEN), Coiste Acumean InterTrade
Ireland, Clár Fiontraithe New Frontiers agus grúpaí
Skillnet M1 / Chumann Dhroichead Átha agus
Chumann Dhún Dealgan.
• Ina theannta sin, rinne LEO ionchur ar leibhéal
an bhoird chuig Microfinance Ireland, The Mill,
Droichead Átha, Páirc Ghnó Bhaile Átha Fhirdhia,
Mol Orialla, Creative Spark agus Ciste Fiontar
Chontae Lú.
Imeacht Trasteorann i mí an Mhárta, an t-iriseoir agus an t-ósta Mark Simpson.

Sa phictiúr ag Dreasachtaí Fostaíochta d’úinéirí Gnó tá Joe Lavery, Comhordaitheoir Trasteorann EURES, Anne Keeley, Bainisteoir Ceantair, DEASP,
Pat McCormick, Cathaoirleach Chumann Tráchtála Dhún Dealgan agus Thomas McEvoy, Ceann Fiontair, Comhairle Contae Lú.
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CHABHRAIGH LEO
LE 46 CEIST FAOI

OIFIG ÁITIÚIL
FIONTAIR (LEO)
IN AMHARC
AMHÁIN

IASACHTAÍ

CHEADAIGH LEO

456 DEARBHÁN
LEANÚNACHAIS GHNÓ

An Leas-Chathaoirleach, an Clr. Eileen Tully ag bronnadh a dtrófaí ar bhuaiteoirí chatagóir sóisearach Super Sewers, ó Scoil Ghramadaí Dhún Dealgan,
Sasha Lenox-Conyngham, Shayla-Ann Hollywood, Hazel Martin, leis an múinteoir E. McCabe agus Thomas McEvoy, Comhairle Contae Lú.

CUIREADH OILIÚINT GHNÓ AR
1,690 RANNPHÁIRTÍ GNÓ
RINNE 446
MICRIFHIONTAR I LÚ
IARRATAS AR DHEARBHÁN
TRÁDÁLA AR LÍNE
D’ÓSTÁIL LEO SRAITH D’OCHT

SEIMINEÁR/
SEIMINEÁR
GRÉASÁIN

Sa phictiúr ag Dreasachtaí Fostaíochta d’úinéirí Gnó tá an Clr. Marianne Butler An Cllr. Michelle Hall agus iar-Chathaoirleach Chomhairle Contae Lú,
an Clr. Liam Reilly.

MEANTÓIREACHT
CURTHA AR FÁIL DO
832 GNÓ
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OIBRÍOCHTAÍ AGUS BAINISTÍOCHT
DRAMHAÍOLA / COMHSHAOL

Bainistíonn rannóg Oibríochtaí agus Bainistíocht
Dramhaíola / Comhshaoil Chomhairle Contae Lú
mórchuid de na seirbhísí is infheicthe a sholáthraíonn
an Chomhairle, lena n-áirítear cothabháil agus
feabhsúcháin ar bhóithre, cothabháil ár bpáirceanna
poiblí agus clóis súgarthá a bhfuil duaiseanna buaite
acu, cothabháil calafort, piaraí agus roinnt reiligí ar
fud an chontae. I measc na seirbhísí eile a chuir an
rannóg ar fail bhí seirbhísí tréidliachta, seirbhís maor
bruscair, banc buidéal agus seirbhísí athchúrsála,
bainistíocht tráchta, seirbhísí pápháirceála, trádáil
ócáideach sa chontae, glandadh sráideanna agus
seirbhísí poiblí bosca bruscair.
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OIBRÍOCHTAÍ
IN AMHARC
AMHÁIN

Oibríochtaí agus Bainistíocht Dramhaíola / Comhshaol

COTHABHÁLANN CCL 1,565 KM
DE BHÓITHRE POIBLÍ

6,620 CEIST Ó
CHUSTAIMÉIRÍ
AR AN ROINN IN 2020

E25 MILLIÚN

CEITHRE
IMEACHT
IN 2020

23 CEADÚNAS DO

CAITE AR CHOTHABHÁIL
BÓITHRE IN 2020

MHÓRCHLÁR FÓGRAÍOCHTA

E300,000
CAITE AR GHREANADH
GEIMHRIDH

15,166

SOLAS POIBLÍ

31 IONAD FÁG ANSEO

29 CEADÚNAS ALT 254

TUGTHA AR FUD AN CHONTAE

150

201 CEAD d’UALAIGH
NEAMHGHNÁCHA

CRANN CURTHA

102 SETS OF

9 bPÁIRC AGUS 30 CLÓS
SÚGARTHA FAOI CHOTHABHÁIL

TRAFFIC LIGHTS
WERE MAINTAINED

90 CEADÚNAS SCIPE
9 bPÁIRCÍN
LEITHDHÁILTE

TUGTHA IN 2020

12 X PATRÓL COISE 5 UAIR Ó

MHAOIR BHRUSCAIR
6 X PATROL COISE 5 UAIR Ó

MHAOIR MHADRAÍ
& BRUSCAIR
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Bóithre

COTHABHÁIL AGUS FEABHSÚ BÓITHRE
Tá Rannóg Oibríochtaí Chomhairle Contae Lú
freagrach as oibriú, cothabháil agus deisiú ar
1,565km de bhóithre agus de shráideanna poiblí
ar fud an chontae, mar aon leis na cosáin, droichid
agus struchtúir eile a ghabhann leo. Ní chuimsíonn
an líonra líonra Mótarbhealach an M1, a choinníonn
ár gcomhpháirtithe Transport Infrastructure Ireland
(TII) go díreach faoi Chonradh Cothabhála agus
Athnuachana Mótarbhealaigh.
Déanann oibríochtaí:
1. C o t h a b h á i l b ó i t h r e , l e n a n - á i r í t e a r
gnáthchothabháil agus cothabháil geimhridh,
cóiriú dromchla agus soilsiú poiblí;
2. F e a b h s ú c h á i n b ó i t h r e , l e n a n - á i r í t e a r
feabhsúchán lánroghnach, feabhsú athchóirithe,
scéimeanna feabhsúcháin ar leith, oibreacha
droichid, feabhsúcháin cosán agus scéimeanna
feabhsúcháin eile;
3. Trácht bóthair, lena n-áirítear bainistíocht tráchta
agus sábháilteacht;
4. Tionscnaimh ghníomhacha taistil agus iompair.

Tá córas foirmiúil cláraithe agus cigireachta do gach
ceadúnas oscailt bóthair (ROL) i bhfeidhm freisin lenár
gcomhpháirtithe san Oifig Bainistíochta Bóithre (RMO)
agus ní mór do gach cuideachta fóntais ROL a fháil.

Siúlán Ábhann Bhaile Átha Fhirdhia.

Tá an Roinn Oibríochtaí freagrach freisin as atógáil
agus athdhromchlú cosán; colbhaí a laghdú go
leibhéal na gcosán; deisiúcháin agus athshlánú
carrbhealaigh; ualaí neamhghnácha, ceadúnas scipe
sráide a sholáthar agus a chothabháil ; troscán sráide
a bhainistiú agus a cheadúnú (Alt 254 den Acht
Pleanála); freagairt d’iarrataí ó na seirbhísí éigeandála
agus freagairt do ghuaiseacha fógartha; agus os cionn
10km de Ghlasbhealaí sa chontae a chothabháil.
Aonaid oibre dírí, ag oibriú as dhá cheantar (Lú
Thuaidh & Lú Theas), mar aon le conraitheoirí
príobháideacha, a dhéanann an obair chothabhála
seo. In 2020, ba é €25 milliún an caiteachas iomlán
ar bhóithre, agus fuarthas maoiniú deontais ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTaS), TII, an
tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) agus ó acmhainní
Chomhairle Contae Lú, ag díriú ar dhromchla nua
a chur ar charrbhealaí na mbóithre agus ar chosáin.
Chomh maith le bóithre agus imeall bóithre a
chothabháil ar bhóithre náisiúnta, in 2020 chuir an
Chomhairle scéim feabhsúcháin do chosáin i gcrích
ag an N2 idir Colann agus Baile Átha Fhirdhia. Ba é
an aidhm na céadta méadar de chosán bóthair atá
ann cheana a dheisiú agus a athnuachan le forleagan
– mar aon le hoibreacha feabhais gaolmhara – chun
fiche bliain eile a chur le saolré na gcosán seo. Fuair
oibríochtaí gné nua maoinithe ón DTTaS freisin –
leithdháileadh deontas €500,000 ar an gComhairle do
2020 le haghaidh oibreacha ar iarbhóithre náisiúnta
agus tá os cionn 1km de athdhromchlú curtha i gcrích
in 2020 faoin gceannmhír seo. Tugann sé seo 20 bliain
eile seirbhíse freisin. Mar thoradh ar na scéimeanna
Bóithre Náisiúnta tá feabhas ar fhriotaíocht in aghaidh
sciorradh, inmharcaíocht agus draenáil feadh na
gcodanna seo den líonra Bóithre Náisiúnta.

BÓITHRE NACH BÓITHRE NÁISIÚNTA IAD
Rinneadh na píosaí seo a leanas den ghréasán bóithre
nach bóithre náisiúnta iad a chothabháil in 2020:
Athsholáthar Bóithre (Forluí)
• 7.7km de bhóithre réigiúnacha agus 4.7km de
bhóithre áitiúla (móide 4km don CIS)
• Críochnaíodh 3 km de bhóithre faoin Scéim
Feabhsúcháin Áitiúil.

Oibreacha bóthair N2 Chollann 1.

Cóiriú Dromcha (athshéalú)
• Réigiúnach 30.3km, lena n-áirítear faid athchóirithe
bóthair
• Áitiúil: 30.2km, lena n-áirítear faid athchóirithe
bóithre agus scéimeanna CIS.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE
Ina theannta sin, bainistíonn Rannóg Oibríochtaí
Chomhairle Contae Lú trácht agus sábháilteacht na
mbóithre sa chontae.

Oibreacha bóthair N2 Chollann 2.

SCÉIMEANNA POBAIL /
INFHEISTÍOCHTA ÁITIÚIL (CIS / LIS)
Chríochnaigh an Roinn Oibríochtaí seacht Scéim
Rannpháirtíochta Pobail (CIS) le tromlach an
mhaoinithe ón DTT & S agus sé Scéim Feabhsúcháin
Áitiúil (LIS), le maoiniú deontais ón Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail. Taispeánann na scéimeanna
seo an chaoi ar féidir le comhpháirtíocht idir an
Chomhairle agus pobail feabhsuithe bríocha a
sholáthar ar bhóithre, nach bhfaigheadh maoiniú
cothabhála nó feabhsúcháin murach sin. Cuireadh
liosta de scéimeanna a bheadh oiriúnach le bheith
rannpháirteach i CIS 2021/22 agus sa LIS faoi bhráid
na ranna rialtais le haghaidh tuilleadh maoinithe faoi
na tionscnaimh seo.

I measc na ngníomhaíochtaí in 2020 bhí:
• 102 solas tráchta a dheisiú agus a chothabháil.
• Rialacháin páirceála a fhorfheidhmiú i gcónaí;
• 52 carrchlós amach ón tsráid a oibriú ar fud an
chontae;
• Tacú le scoileanna chun gur féidir leo Cláir
éifeachtacha oideachais agus oiliúna maidir le
Sábháilteacht ar Bhóithre a chur ar fáil;
• Seirbhís Maor Scoile a chur ar fáil do scoileanna ar
fud Lú;
• Forbairt leanúnach ar bhealaí rothair agus ar
áiseanna do dhaoine atá faoi mhíchumas nó maolluaineachta;
• Clár chun bóithre a mharcáil nuair is gá;
• Trí thrasnú nu PELICAN i nDún Dealgan agus i
nDroichead Átha;
• Cuireadh suas comharthaí digiteacha aiseolais do
thiománaithe ag 30 láithreán ar fud an chontae
agus bhí comharthaí tréimhsiúla ag scoileanna
beartaithe don chéad ráithe de 2021.

109

110

Chomhairle Contae Lú | Tuarascáil Bhliantúil 2020

Oibríochtaí agus Bainistíocht Dramhaíola / Comhshaol

Oibríochtaí agus Bainistíocht Dramhaíola / Comhshaol

Leanadh den obair ar sheirbhísí eile a sholáthar:
• Gnáthchothabháil, seirbhís cothabhála geimhridh
agus cothabháil gléasra agus innealra;
• Clár caipitil d’oibreacha feabhsúcháin cosán;
• Seirbhísí soilsithe poiblí, clár caipitil soilsithe
poiblí le soilsiú éifeachtúlachta fuinnimh LED i
nDroichead Átha;
• Comhairle um phleanáil iompair a sholáthar;
• Scéimeanna chun sábháilteachta ar bhóithre a
fheabhsú, cur chun cinn agus oideachas;
• Ceadúnais chun bóithre a oscailt, iarratais maidir le
h hualaí neamhghnácha, ceisteanna faoi bhóithre
agus seirbhísí a thógáil i gceannas;
• Athbhreithniú ar cheadúnais bus agus ar
shuíomhanna stadanna bus;
• Bearta 2020 Covid-19 a sholáthar do lár bailte,
mar shampla comharthaíocht, bia lasmuigh,
páircíní, plandóirím parasóil, socruithe sealadacha
do choisithe, rotharbhealaí sealadacha.

OIBREACHA DRAENÁLA
Chuir DTTAS maoiniú breise de €320,000 ar
fáil do scéimeanna draenála ar fud an chontae.
Roinneadh é seo ar fud an dá MD chun dul i ngleic le
saincheisteanna draenála. D’éascaigh sé seo críochnú
oibreacha draenála lena n-áirítear athsholáthar agus
síneadh lintéir, draenacha Francacha a shuiteáil agus
clár bliantúil glanadh clásán ar bhóithre.

BEARTA SÁBHÁILTEACHTA AR CHOSTAS
ÍSEAL
Chuir DTTaS € 300,000 ar fáil, rud a chumasaigh don
Chomhairle bearta spriocdhírithe innealtóireachta
sábháilteachta a dhéanamh ar bhóithre ag 12
áit sa chontae in 2020. Áiríodh ar na bearta
innealtóireachta trasrianta coisithe, athailíniú acomhal,
réamhchomharthaí rabhaidh agus scéimeanna
marcála bóthair agus feabhsúcháin radharclíne.

DROICHID
Le linn 2020, chumasaigh maoiniú €294,000 ó DTTaS
suirbhéireacht, measúnú, baint fásra agus críochnú

.C uimsíonn freagrachtaí rannán Bainistíocht
Dramhaíola agus Comhshaoil Chomhairle Contae
Lú rialáil dramhaíola; iarchúram líonta talún;
forfheidhmiú bruscair; rialáil aeir, torainn agus uisce
agus comhordú gníomhaíochta um an athrú aeráide.

Droichead Damáistithe ag Bóthar an Tóchair.

oibreacha athshlánaithe ar dhroichid bóithre áitiúla
ag áiteanna éagsúla ar fud an chontae.

COTHABHÁIL GHEIMHRIDH
Cuimsíonn Plean Seirbhíse Geimhridh na Comhairle,
a fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae
Lú, sceideal de phríomhbhóithre a gcaitear salann
orthu gach uair a mheastar gur gá. Maireann an
tréimhse Cothabhála Geimhridh ó lár mhí Dheireadh
Fómhair go deireadh mhí Aibreáin gach bliain. Is í an
aidhm ná phríomhbhóithre a choinneáil sábháilte agus
chomh saor agus is féidir ó ghuaiseacha geimhridh.
Déanann an TII bainistíocht ar an soláthar náisiúnta
salann bóthair do bhóithre náisiúnta agus do bhóithre
nach bóithre náisiúnta iad agus coinníonn sé cúlchiste
náisiúnta salainn lena dháileadh ar údaráis áitiúla i
gcás réamhaisnéis drochaimsire, i.e. seal fada fuar nó
dálaí síobtha sneachta.
Tá uainchlár de thrí innealtóir dualgais sa Chontae,
seisear maoirseoirí, sé tiománaí déag agus sé lódálaí,
atá freagrach as an gcinneadh cibé an gcuirfear nó
nach gcuirfear salann ar phríomhbhóithre. Tá sonraí
a fuarthas ó Met Éireann agus stáisiúin aimsire cois
bóthair, dhá stáisiún nua curtha leis ar an N53 agus
N2, ag cabhrú leis an innealtóir dualgais sa phróiseas
cinnteoireachta. Maidir le séasúr 2019/20, d’oibrigh
na foirne leata grin geimhrigh 50 oíche mar chuid
den tSeirbhís Cothabhála Geimhridh a bhí á bhainistiú
agus á fheidhmiú ag clós innealra na comhairle.
Chosain an tseirbhís os cionn €300,000 le soláthar
in 2020.

Cuirtear gníomhaíochtaí i dtaca le Gníomhú ar son
na hAeráide, Dramhaíl agus Comhshaol i gcrích i Lú i
gcomhar le heagraíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha,
lena n-áirítear: WERLA, WMPR, NWCPO, CARO
& LAWPRO chun comhsheasmhacht réigiúnach a
chinntiú i gcur i bhfeidhm tosaíochtaí náisiúnta.

Iarsmaí tine chnámh mídhleathach ar Thrá Cheann Clochair.

Príomhfhorbairtí in 2020:
• Ceithre fheithicil leictreacha a cheannach
• Sceitheoir bladhma ísealchalra a shuiteáil i láthair
líonta talún Dhroichead Átha
• 30 coire baile atá as feidhm a athsholáthar le
samhlacha ardéifeachtúlachta arna gcumasú ag
an gCiste Gníomhaíochta Aeráide intí
• Ghlac Comhairle Contae Lú ról an phríomhpháirtí
do Phoblacht na hÉireann don tionscadal
INTERREG V FASTER, chun 25 luchtaire tapa
feithiclí leictreacha a sheachadadh ar fud réigiún
na teorann.

Sceitheoir bladhma ísealchalra suiteáilte ag Láthair Líonta Talún
Dhroichead Átha.
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Páirceanna & Spásanna Poiblí

BAINISTÍOCHT
DRAMHAÍOLA
AGUS COMHSHAOL
IN AMHARC
AMHÁIN

PÁIRCEANNA & SPÁSANNA POIBLÍ

1,812

IMSCRÚDÚ
BRUSCAIR

14 TRIAIL
SÍOTHLAITHE
DÉANTA
FAOI MHAOIRSIÚ

Tá tuairim is 115 heicteár de spás poiblí oscailte i
gContae Lú. Anuraidh, chuir Comhairle Contae Lú
os cionn 35,000 bleib bláthanna fiáine lena n-áirítear
lusanna an chrom chinn, plúiríní sneachta agus
lusanna an aisig. Cuireadh iad seo ar na timpealláin
agus ar chuid den bhóthar faoisimh istigh i nDún
Dealgan. Suiteáladh coirceoga freisin i bPáirc San
Héilin i nDún Dealgan áit a bhfuil os cionn 30,000
beacha anois – beagnach ceann do gach bláth fiáin
a cuireadh! Cé go ndeachaigh paindéim Covid-19 i
bhfeidhm ar an séasúr cuir, d’éirigh leis an gComhairle
os cionn 150 crann a chur in 2020.
Páircín suite lasmuigh 23 suíochán, Sráid Crowe, Dún Dealgan.

TROSCÁN SRÁIDE

1,088,786 KW

13 SEICPHOINTE DO CHAITHEAMH
BRUSCAIR AR THAOBH
AN BHÓTHAIR

€39,387.20

FAIGHTE I bhFOIRM
FÍNEÁLACHA BRUSCAIR

LEICTREACHAIS GINTE
Ó GHÁS LÍONTA TALÚN

Le cuidiú le gnóthais téarnamh ó éifeachtaí na
paindéime, cheannaigh an Chomhairle troscán sráide
i gcomhar le BIDS Dundalk agus Love Drogheda.
San iomlán, ceannaíodh agus leithdháileadh 9
‘mionpháirc’ ar ghnólachtaí ar fud an chontae.
Ceannaíodh paraisítí in éineacht le boscaí plandaí le
go bhféadfadh áitribh a bheith réidh le haghaidh bia
lasmuigh. Cheannaigh an Chomhairle dhá bhinse
cliste Wi-Fi cumasaithe, a thiocfaidh chun bheith ina
bpointí fócasacha i nDún Dealgan agus i nDroichead
Átha nuair a bheidh siad suiteáilte.

98 SAMPLA
D’UISCE ABHANN
559

TUARASCÁIL
PLEANÁLA
DÉANTA

TÓGTHA

Páircín suite lasmuigh XXI Ice, Sráid Chlann Bhreasaíl, Dún Dealgan.
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Seirbhísí Tréidliachta

SEIRBHÍSÍ
TRÉIDLIACHTA
IN AMHARC
AMHÁIN

6 CHAPALL
TUGTHA CHUIG
AN BPÓNA,
ANUAS Ó 11 IN
2019

IONCHÚISEAMH
AMHÁIN
AR SHEAMLAS AGUS
AR MHONARCHA FEOLA
NEAMHDHLEATHACH

39% DE MHADRAÍ
ATHAONTAITHE

SEAMLAS NUA AMHÁIN

LENA N-ÚINÉIR

A CEADAÍODH, A THUG LÍON NA SEAMLAS
SA CHONTAE GO DHÁ CHEANN

SÁBHÁILTEACHT BIA
Cuireann Comhairle Contae Lú seirbhísí iniúchta feola
agus sábháilteachta bia ar fáil ar chonradh seirbhíse le
hÚdarás Sábháilteacht Bia na hÉireann.
Mhéadaigh líon na monarchana próiseála feola atá
faoi chigireacht ag rannóg tréidliachta Chomhairle
Contae Lú ó 15 in 2019 go 16 in 2020. I gceist anseo
dhá sheamlas (ceann amháin a thosóidh ag obair i
Nollaig 2020), 11 mhonarcha ceadaithe gearrtha/
cócaireála feola agus trí mhonarcha feola cláraithe.

I mí na Samhna 2020, deonaíodh ordú scriosta do
Chomhairle Contae Lú sa Chúirt Chuarda do mhadra
contúirteach, ar seasadh leis ar achomharc.

BITHÉAGSÚLACHT SA PHÓNA
In 2020, chuir na seirbhísí tréidliachta tús le hobair
ar thionscadal nua bithéagsúlachta ag póna na
n-ainmhithe i nDroim Ineasclainn, i gcomhar le
Bailte Slachtmhara Dhroim Ineasclainn. Níl an obair
críochnaithe fós ach beidh sí ina sócmhainn mhór do
bhithéagsúlacht an cheantair áitiúil.

I mí na Samhna 2020, d’éirigh le Comhairle Contae
Lú duine a ionchúiseamh as seamlas mídhleathach
agus monarcha próiseála feola mídhleathach a
oibriú, a aimsíodh tar éis cuardach a dhéanamh ar a
áitreabh i mí Aibreáin 2018. Bhain na cionta le roinnt
rialachán lena n-áirítear IR 432/2009 Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Bia agus Beatha)
2009.

RIALÚ AGUS LEAS AINMHITHE

231 PIONÓS SOCRAITHE
MAIDIR LE RIALÚ MADRAÍ

6,288

CEADÚNAS MADRA
EISITHE, 40% A
CEANNAÍODH AR LÍNE

Ba é 164 líon iomlán na madraí a chuaigh isteach sa
phóna in 2020, a chuireann síneadh leis an treocht
anuas, rud a léiríonn laghdú foriomlán ar dhaonra
na madraí ar strae agus níos mó freagrachta i measc
úinéirí madraí. Bhí tionchar mór ag dúnadh na
póna mar gheall ar shrianta Covid-19 ar laghdú na
n-uimhreacha.
Treocht eile le blianta beaga anuas is ea líon na madraí
a ghéilleann úinéirí don phóna ar chúiseanna éagsúla,
arb ionann iad agus 34% den iontógáil madraí faoi
láthair.
Is ábhar misnigh freisin an ráta aisghabhála agus
úinéirí nua de 91%, agus ba iad úinéirí a thug abhaile
60% de na madraí seo.

164 MADRA TUGTHA

CHUIG AN BPÓNA IN 2020
(LAGHDÚ MÓR AR 2019, I NGEALL AR AN
NGLASÁIL)

ORDÚ AMHÁIN CHUN

MADRA CONTÚIRTEACH A
SCRIOSADH, AR SEASADH LEIS SA
CHÚIRT CHUARDA

91% DE MHADRAÍ

LENA SEAN-ÚINÉIR
NÓ LE HÚINÉIR NUA

In 2020, lean líon na gcapall ag laghdú, agus níor
gabhadh ach sé chapall i gcomparáid le 11 in 2019.

Luirsire spraíúil sna coinéil ag Póna na nAinmhithe 2020.
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Seirbhísí Uisce

SEIRBHÍSÍ
UISCE
IN AMHARC
AMHÁIN

Bainistíonn Comhairle Contae Lú soláthar uisce do
49,725 teach agus gnólacht ar fud an chontae thar
ceann Uisce Éireann. Mar chuid de chomhaontú
Chomhairle Contae Lú le hUisce Éireann, tá cúram
ar an gComhairle as cóireáil fuíolluisce. Rinneadh
infheistíocht shuntasach chaipitil i mbonneagar uisce
an chontae in 2018.

2,969 CEIST ÓN
BPOBAL

• Críochnú na n-oibreacha uasghrádaithe ag dhá
ionad cóireála fuíolluisce ag Baile Átha Fhirdhia
agus Tigh an Iúir
• Rinneadh dul chun cinn suntasach ar oibreacha
uasghrádaithe ag dhá ionad cóireála uisce ag
Cavan Hill agus Uisce Steach Luíne
• Córas cóireála fuíolluisce FBDA Chairlinn agus na
gCreagacha Dubha (mín bholgán aerú idirleata)
• Clár glantacháin taiscumar ag dul ar aghaidh
• Oibreacha caomhnaithe uisce atá ar siúl ar fud an
chontae
• Rinneadh dul chun cinn ar na hoibreacha dearaidh
faoin gclár infheistíochta luathchonraitheora do
Ghléasra Cóireála Fuíolluisce Ó Méith
• Oibreacha leanúnacha ar scéimeanna / tionscadail
faoin gClár Uisce Tuaithe ilbhliantúil 2019-2021.

312

THART AR

Gléasra Cóireála Uisce Stigh Luíne.

45,525 TEACH
AGUS 4,200
GNÓLACHT A

IARRATAS AR
CHEANGAL

FUAIR SOLÁTHAR UISCE

THART AR

39 MILLIÚN LÍTEAR

THART AR 601 DEISIÚ AR
PHRÍOMHPHÍOBÁN AGUS
AR CHEANGAIL
Gléasra Cóireála Uisce Stigh Luíne.

AR AN MEÁN DÁILTE
GACH LÁ TRÍ 1,185KM DE
PHRÍOMHPHÍOBÁIN UISCE
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AGUISÍNÍ

Freastal ar chomhdhálacha

Íocaíochtaí le comhaltaí as Cruinnithe
Coistí agus Ionadaíocht

Toghcháin Áitiúla, Caiteachas na nIarrthóirí & Plean
Corparáideach maidir le Bronntanais
Ráitis Airgeadais
Táscairí Feidhmíochta
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Aguisíní: Cruinnithe agus Ionadaíocht

Leabhar Tinrimh na gComhairleoirí
Teideal
Dátaí
Comhaltaí
Costais
		
i láthair
Taistil
			
agus
			Chotha
			-bhála

Costais
Chomhd
-hála

Iomlán		

Costais
Chomhd
-hála

Iomlán		

Freastal ar Chruinnithe Eile

Comhdhálacha sa Bhaile
Comhdhálacha
Ceilteacha Sláinte &
Sábháilteacht san Ionad OIbre
loch na Coillte, Co. Chorcaí

Teideal
Dátaí
Comhaltaí
Costais
		
i láthair
Taistil
			
agus
			Chotha
			-bhála

21st- 23rd Feabhra 2020

An Cllr. Michelle Hall
gan éileamh
An Cllr. Pio Smith
€600.00
		

€100.00
€100.00

€100.00
€700.00

Oiliúint

Ceardlann Rialtais Áitiúil um
Gníomhú ar son na hAeráide & na
Bithéagsúlachta Baile Átha Cliath

4 Nollaig 2019

An Cllr. M Butler

€17.00

nialas

€17.00

Cruinniú Réigiún na Teorann
Thoir Nollaig 2019 An tIúr

6 Nollaig 2019

An Cllr. Erin McGreehan

€27.76

nialas

€27.76

AILG Bhaile Átha Luain
Samhain 2019

An Cllr. Jim Tenanty

€257.00

2019 san
áireamh

€257.00

Cruinniú Réigiún na Teorann
Thoir Craigavon

31 Eanáir 2020

An Cllr. Erin McGreehan

€62.70

nialas

€62.70

LAMA An Clár DF 2019

An Cllr. Jim Tenanty

€529.41

2019 san
áireamh

€529.41

Cruinniú MOU An tIúr

19 Feabhra, 2020

An Cllr. Erin McGreehan

€27.76

nialas

€27.76

Cruinniú 13, Réigiún Theorainn an
Oirthir, Feabhra 20 Ard Mhacha

13 Feabhra, 2020

An Cllr. Erin McGreehan
An Cllr. Michelle Hall

€54.19
nialas

nialas

€54.19

Cruinniú Réigiún Theorainn an
Oirthir, Nollaig 2019 An Pointe

21 Feabhra, 2020

An Cllr. Erin McGreehan

€52.13

nialas

€52.13

Modúl 2 AILG, An Cabhán

13 Feabhra, 2020

An Cllr. Marianne Butler
An Cllr. Hugh Conlon

€82.94
€86.95

€55.00
€55.00

€137.94
€141.95

Modúl 2 AILG,
Óstán Dooleys, Port Láirge

15 Feabhra 2020
(Dé Sathairn)

An Cllr. Emma Coffey
An Cllr. Colm Markey
An Cllr. John McGahon
An Cllr. Liam Reilly
An Cllr. Pio Smith
An Cllr. Jim Tenanty

gan éileamh
gan éileamh
€360.91
€347.47
€343.18
€344.77

€55.00
€55.00
€55.00
€55.00
€55.00
€55.00

€55.00
€55.00
€415.91
€402.47
€398.18
€399.77

Comhdháil Earraigh AILG,
An Longfort

4 & 5 Márta 2020

An Cllr. James Byrne
An Cllr. John McGahon
An Cllr. Erin McGreehan
An Cllr. Pio Smith
An Cllr. Jim Tenanty

gan éileamh
gan éileamh
gan éileamh
€257.06
€242.73

€140.00
€140.00
€140.00
€140.00
€140.00

€140.00
€140.00
€140.00
€397.06
€382.73

Modúl 3 AILG,
Loch Garman

25 Iúil 2020

An Cllr. Jim Tenanty

€321.79

€55.00

€376.79

Modúil 3 AILG,
Carrickarnon, Dún Dealgan

30 Iúil 2020

An Cllr. Liam Reilly
An Cllr. John Sheridan

nialas
nialasl

€55.00
€55.00

€55.00
€55.00

Modúl 3 AILG,
Horse & Jockey,
Tiobraid Árann

6 Lúnasa 2020

An Cllr. Conor
Keelan

gan éileamh

€55.00

€55.00

Taisteal Iasachta
Nialas
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Aguisíní: Cruinnithe agus Ionadaíocht

Íocaíochtaí le Comhaltaí as Cruinnithe,
Coistí & Ionadaíocht 2020

Íocaíochtaí le Comhaltaí d’Údaráis Áitiúla Lú

Comhaltaí Choiste na gCeantar Bardasach 2020

Comhairle Contae Lú

CEANTAR BARDASACH
DHROICHEAD ÁTHA

CEANTAR BARDASACH
DHÚN DEALGAN

3

Íocaíocht ionadach

€510,962.28

An Cllr. Kevin Callan Méara
An Cllr. James Byrne
An Cllr. Joanna Byrne
An Cllr. Tom Cunningham
An Cllr. Michelle Hall
An Cllr. Paddy McQuillan
An Cllr. Declan Power
An Cllr. Eileen Tully
An Cllr. Pio Smith

4

Liúntas an Chathaoirligh

€20,000.00

Líon na gcruinnithe 2020 – 12

5

Liúntas an Leaschathaoirligh

€4,000.00

An Cllr. Emma Coffey, Cathaoirleach
An Cllr. Marianne Butler
An Cllr. Edel Corrigan
An Cllr. Maria Doyle
An Cllr. Conor Keelan
An Cllr. Andrea McKevitt
An Cllr. Seán Kelly
An Cllr. Kevin Meenan
An Cllr. John Reilly
An Cllr. Liam Reilly
An Cllr. Tomás Sharkey
An Cllr. Antóin Watters
An Cllr. Maeve Yore

6

Cathaoirligh na SPCanna/MPCanna

€300,000.00

Líon na gcruinnithe 2020 – 12

7

Cathaoirleach na gCeantar Bardasach

€28,000.00

CEANTAR BARDASACH
BHAILE ÁTHE FHIRDHIA

8

Liúntas Chomhalta den Cheantar Bardasach

€28,281.51

9

Fóin phóca agus leathanbhanda/Blackberry

€8,817.10

COMHALTACHT AN CHOISTE
INIÚCHÓIREACHTA 2019 – 2024

10

Costais Chomhdhálacha agus Oiliúna

€5,334.21

An Cllr. John Sheridan, Cathaoirleach
An Cllr. Dolores Minogue
An Cllr. Hugh Conlon
An Cllr. Colm Markey
An Cllr. Pearse McGeough
An Cllr. Jim Tenanty
Líon na gcruinnithe 2020 – 11

Irene McCausland
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

1

Líon na gCruinnithe Comhairle agus Coiste

105

2

Liúntas na gCostas Bliantúil (taisteal, cothabháil & costais

€130,894.95

ilghnéitheacha amhail postas, costais dearbhaithe san áireamh). 		
Iomlán na gcostas a íocadh le comhaltaí as freastal ar chruinnithe
na Comhairle agus a coistí

(a) Sa bhaile 		 € (b) I gcéin

Richard Bowden
Bowden Walsh & Co Accountants

An Cllr. Conor Keelan
An Cllr. Colm Markey
Billy Doyle
Comhar Chreidmheasa Dhún Dealgan
Líon na gcruinnithe - 4
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Aguisíní: Cruinnithe agus Ionadaíocht

Coistí um Beartas Straitéiseach

FORBAIRT EACNAMAÍOCH &
TACAÍOCHT FIONTAIR

POBAL, CAIGHDEÁN NA BEATHA &
CRUTHAITHEACHT

Cathaoirleach:
Comhaltaí:

Cathaoirleach:
Comhaltaí:

An Cllr. Pio Smith
An Cllr. Dolores Minogue
An Cllr. Andrea McKevitt
An Cllr. Tómas Sharkey
An Cllr. Declan Power
An Cllr. Seán Kelly

Ionadaithe ón Earnáil Sheachtrach:
Paddy Malone, Cumann Dhún Dealgan – Colún
Gnó/Tráchtála
Sarah Daly, Creative Spark – PPN Colún Cuimsithe
Shóisialta
Alan Mc Ardle, Faire Comharsanachta Fhochaird –
Colún Pobail PPN
Gerard Melia IFA – PPN Colún Talmhaíochta/
Feirmeoireachta
Lorcan Cooke CIF – PPN Colún Forbartha/Tógála

BONNEAGAR PLEANÁLA AGUS
TACAÍOCHTA
Cathaoirleach:
Comhaltaí:

An Cllr. Maria Doyle
An Cllr. Antoin Watters
An Cllr. Hugh Conlon
An Cllr. Eileen Tully
An Cllr. Edel Corrigan

Ionadaithe ón Earnáil Sheachtrach:
John Morgan – Cuimsiú Sóisialta
Richard Barry – Pobail/Deonach
Eoin Daly – Comhshaol/Caomhnú
Gerard Melia, IFA – Talmhaíocht/Feirmeoireacht
Eddie Phelan, Cumann Dhroichead Átha – Gnó/
Tráchtála

An Cllr. Emma Coffey
An Cllr. Maeve Yore
An Cllr. Michelle Hall
An Cllr. Paddy McQuillan
An Cllr. Pearse McGeough
An Cllr. John Sheridan

Ionadaithe ón Earnáil Sheachtrach:
Fiona Crawley – Comhshaol
Colin Roche – Cuimsiú Sóisialta
Susan Farrelly – Ealaíona
Gráinne Berrill – Spórt
Stacey McVeigh – Óige

GNÍOMHÚ AR AON hAERÁIDE AGUS
FUINNEAMH
Cathaoirleach:
Comhaltaí:

An Cllr. Liam Reilly
An Cllr. Kevin Callan
An Cllr. James Byrne
An Cllr. Tom Cunninghamn
An Cllr. Marianne Butler
An Cllr. Colm Markey

Ionadaithe ón Earnáil Sheachtrach:
Pat Mulligan, Baile Slachtmhara Dhroim Ineasclainn
– Pobalcholáiste PPN
Liam Woods, Líonra Comhshaoil Lú – Coláiste
Comhshaoil PPN
Eugene Conlon, Fuinneamh Inbhuanaithe Dhún
Léire – Coláiste Comhshaoil PPN
Miriam Simon, Cumann Dhroichead Átha – Colún
Gnó
Gerard Melia, IFA – Colún Feirmeoireachta

TITHÍOCHT
Cathaoirleach:
Comhaltaí:

An Cllr. Joanna Byrne
An Cllr. Jim Tenanty
An Cllr. John Reilly
An Cllr. Fiachra Mac Raghnaill
An Cllr. Kevin Meenan
An Cllr. Conor Keelan

Ionadaithe ón Earnáil Sheachtrach:
Andrew Califf, Clann Shíomáín Dhún Dealgan –
Cuimsiú Sóisialta Coláiste PPN
Elizabeth O’Reilly, Líonra Comhshaoil Lú – Coláiste
Comhshaoil PPN
Pat McCormick – Forbairt /Tógáil Colún Gnó
Niamh Roche – Comhshaol/Caomhnú Colún na
Timpeallachta Náisiúnta
Colm O’Hanrahan – Ceardchumainn Colún na
gCeardchumann
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Aguisíní: Cruinnithe agus Ionadaíocht

Fóram Póilíneachta Áitiúil

FÓRAM PÓILÍNEACHTA
DHROICHEAD ÁTHA
Ionadaíonn Fóram Póilíneachta Dhroichead Átha do
leasanna Cheantar Bardasach Dhún Dealgan agus
do Cheantar Garda Dhún Dealgan. Mar gheall ar
athruithe ar theorainneacha na limistéar toghcháin
áitiúla tá Droichead Átha Thuaidh, Droichead
Átha Theas, Ceann Clochair, Tearmann Feichín &
Tulach Álainn san áireamh anois mar chuid de LPF
Dhroichead Átha / Lú Theas.
Seo an chomhaltacht:
Ball		

Eagraíocht

Teideal

An Cllr. James Byrne

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir & Cathaoirleach

An Cllr. Fiachra Mac Raghnaill

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Michelle Hall

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Joanna Byrne

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Kevin Callan

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Paddy McQuillan

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Tom Cunninghan

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Pio Smith

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Eileen Tully

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Declan Power

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Imelda Munster

Oireachtas

T.D.

Peter Fitzpatrick

Oireachtas

T.D.

Ged Nash

Oireachtas

T.D.

Ruairí Ó Murchú

Oireachtas

T.D.

Fergus O’Dowd

Oireachtas

T.D.

Tony Mullins

Pobal & Deonach

PPN

Flora Okobi

Pobal & Deonach

PPN

Shona McManus

Colún Gnó

PPN

Gerard Melia

Colún Feirmeoireachta

PPN

Christopher Mangan

An Garda Siochána

Príomh-Cheannfort

Andrew Watters

An Garda Siochána

Ceannfort

Mark McNulty

An Garda Siochána

Sáirsint

Paddy Donnelly

Comhairle Contae Lú

Stiúrthóir Seirbhísí
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Appendices:
Aguisíní:Meetings
Cruinnithe
and
agus
Representation
Ionadaíocht

FÓRAM ÁITIÚIL PÓILÍNEACHTA
DHÚN DEALGAN

FÓRAM PÓILÍNEACHTA
BHAILE ÁTHA FHIRDHIA

Ionadaíonn Fóram Póilíneachta Dhún Dealgan do
Cheantar Bardasach Dhún Dealgan agus do Cheantar
Garda Dhún Dealgan. Mar gheall ar athruithe ar
theorainneacha na limistéar toghcháin áitiúla tá
Dún Dealgan, na Creagacha Dubhan, Baile Hagaird,
Droim Ineasclainn Cairlinn, an Grianfort, Ó Méith agus
Droichead an Chnoic anois mar chuid de LPF Dhún
Dealgan / Lú Thuaidh.

The Baile Átha Fhirdhia Local Policing Forum
represents both the interests of the Baile Átha Fhirdhia
Municipal District and the Baile Átha Fhirdhia Garda
District. Mar gheall ar athruithe ar theorainneacha
na limistéar toghcháin áitiúla tá Baile Átha Fhirdhia,
Caisleán an Ghearlánaigh, Cill Saráin Collann, Dúnl
Léire, Tigh an Iúir, Sráidbhaile Lú agus Baile an
Tallúnanaigh anois san áireamh mar chuid de LPF
Bhaile Átha Fhirdhia Lár Lú.

Seo an chomhaltacht:

Seo an chomhaltacht:

Comhalta

Eagraíocht

Teideal

An Cllr. Seán Kelly

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir & Cathaoirleach

An Cllr. Marianne Butler

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Jim Tenanty

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir & Cathaoirleach

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir

Comhalta

Eagraíocht

Teideal

An Cllr. John Reilly

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. John Sheridan

An Cllr. Emma Coffey

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Colm Markey

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir

An Cllr. Edel Corrigan

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Dolores Minogue

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir

An Cllr. Liam Reilly

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Hugh Conlon

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir

Fóram Póilíneachta Áitiúla Bhaile Átha Fhirdhia

Comhairleoir

An Cllr. Maria Doyle

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

An Cllr. Pearse McGeough

An Cllr. Conor Keelan

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Ruairí Ó Murchú

Oireachtas

T.D.

An Cllr. Ruairí Ó Murchú

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Peter Fitzpatrick

Oireachtas

T.D.

An Cllr. Tomás Sharkey

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Ged Nash

Oireachtas

T.D.

Oireachtas

T.D.

An Cllr. Andrea McKevitt

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Imelda Munster

An Cllr. Maeve Yore

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Fergus O’Dowd

Oireachtas

T.D.

An Cllr. Antóin Watters

Comhairle Contae Lú

Comhairleoir

Damien McKenna

Pobal & Deonach

PPN

Ruairí Ó Murchú

Oireachtas

T.D.

Gerard Melia

Colún Feirmeoireachta

PPN

An Garda Siochána

Príomh-Cheannfort

Ged Nash

Oireachtas

T.D

Christopher Mangan

Peter Fitzpatrick

Oireachtas

T.D.

James O’Leary

An Garda Siochána

Ceannfort

Imelda Munster

Oireachtas

T.D.

Mark McNulty

An Garda Siochána

Sáirsint

Fergus O’Dowd

Oireachtas

T.D.

Joe McGuinness

Comhairle Contae Lú

Stiúrthóir Seirbhísí

Paddy Donnelly

Comhairle Contae Lú

Stiúrthóir Seirbhísí

Gerard Melia

Colún Feirmeoireachta

PPN

Sean Farrell

Colún Gnó

PPN

John Temple

Pobal & Deonach

PPN

Pat McVeigh

Cuimsiú Sóisialta

PPN

Christopher Mangan

An Garda Siochána

Príomh-Cheannfort

James G. Curley

An Garda Siochána

Ceannfort

Mark McNulty

An Garda Siochána

Sáirsint

Frank Pentony

Comhairle Contae Lú

Stiúrthóir Seirbhísí

Paddy Donnelly

Comhairle Contae Lú

Stiúrthóir Seirbhísí
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TITHÍÓCHT

COMHAIRLE CONTAE LÚ

Teideal

An scéala is déanaí

Spriocanna Straitéis Atógáil
na hÉireann do Chontae Lú a
chur ar fáil

Le linn 2020, rinne Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Lú
comhlíonadh thar na bearta ar a sprioc Atógáil na hÉireann agus
cuireadh 300 aonad nua leis, trí áiteanna cónaithe nua a thógáil
agus tithe a cheannach.

PLEAN CORPARÁIDEACH 2019-2024
TUAIRISC DHUL CHUN CINN
RÁITEAS MISIN

Ceannaireacht a sholáthar agus seirbhísí
ardchaighdeáin, freagracha agus éifeachtacha ar
ardchaighdeán a chur ar fáil.

Géaraíodh ar na cainteanna le páirtithe ábhartha chun spriocanna
léasaithe a bhaint amach faoi Shamhail Léasaithe Feabhsaithe nua
le linn 2020 le cur ar fáil in 2021.
Plean Gníomhaíochta do
Dhaoine gan Dídean a
chomhlíonadh

Laghdú ar líon na dteaghlach i gcóiríocht do dhaoine gan dídean
trí bhearta coisctheacha mar sheirbhísí TSS agus socrúcháin HAP do
Dhaoine gan Dídean. Ag deireadh 2020, bhí ceithre theaghlach i
gcóiríocht éigeandála i réigiún an Oirthuaiscirt, an figiúr is ísle d’aon
réigiún sa tír.
Níor taifeadadh aon duine ag codailt amuigh i réigiún an
Oirthuaiscirt ar an lá deireanach de Nollaig 2020.
Cuireadh córas gabhála sonraí atá oiriúnach don fheidhm i bhfeidhm
trí chóras PASS 2 a chur ar fáil go leanúnach.
Comhlíonadh riachtanais tithíochta fadtéarmacha daoine gan
dídean trí roinnt tionscnamh. Áiríodh leis seo cur i bhfeidhm Tús Áite
do Thithíocht sa réigiún, i gcomhar le hIontaobhas Peter McVerry,
a chuir tithe buana ar fáil do 15 dhuine aonair a bhí gan dídean
go fadtéarmach i gContae Lú. Mar thoradh ar ghlacadh na samhla
aimsithe áite do dhaoine gan dídean fuarthas 194 socrúchán i
gcóiríocht phríobháideach ar cíos in 2020, suas ó 69 an bhliain
roimhe sin. Bunaíodh 59 tionóntacht bhuan eile do chliaint gan
dídean trí thithíocht shóisialta (29) agus AHBanna (30) in 2020.

An Clár Cóiríochta do
Thaistealaithe a chur i
bhfeidhm

Sáraíodh spriocanna don TAP in 2020 le 16 leithdháileadh (sprioc:
12) de thithíocht shóisialta chaighdeánach.
Cuireadh dhá thionscadal scéime Grúpthithíochta chun cinn agus tá
súil le hiad a chur ar fáil laistigh de chreat ama an chláir.
Is cosúil go gcomhlíonfar an t-éileamh ar Ghrúpthithíocht le le linn
shaolré an chláir ó roghnaíodh suíomhanna breise.
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TITHÍÓCHT ar leanúint

Plean Corparáideach 2019-2024 Tuarascáil Dhul chun Cinn

TITHÍÓCHT ar leanúint

Teideal

An scéala is déanaí

Dul i mbun oibre le
príomhpháirtithe leasmhar
chun meascán de roghanna
tithíochta a bhaint amach

Rinneadh dul chun cinn leanúnach maidir le meascán roghanna
tithíochta a sheachadadh trí chomhoibriú dlúth le AHBanna,
gníomhaireachtaí reachtúla, tiarnaí talún agus forbróirí
príobháideacha.

Teideal

dréachtphlean go mbeidh forbairtí dlúis níos airde ag teastáil go
háirithe chun fás dlúth a bhaint amach, go háirithe ar thailte atá
suite go lárnach nó nasctha go maith le lár bailte.
Aithnítear i dtreoirphrionsabal Chaibidil 3 den dréachtphlean,
‘Tithíocht’, an tábhacht a bhaineann le fás dlúth agus aithníonn
sé go mbeidh ról suntasach ag forbairtí árasáin agus forbairtí de
dhlúis níos airde i bhfás dlúth den sórt sin a bhaint amach de réir na
treorach náisiúnta.

I measc na Roghanna Tithíochta atá ann anois tá Tithíocht Shóisialta
Chaighdeánach, HAP, Morgáiste le Cíos, Léasanna Fadtéarmacha,
Tithe Idirthréimhseacha agus Tús Áite do Thithíocht agus AHB.
Fás dlúth a chur ar fáil i nDún
Dealgan agus i nDroichead
Átha, lena n-áirítear
maireachtáil i lár bailte agus i
bhfoirgnimh ilstór

Rinneadh go leor forbairtí ceadaithe ar scálaí éagsúla lena n-áirítear
forbairt ilstóir, a léiríonn an tiomantas chun fás dlúth a bhaint amach.
Ina theannta sin, tá roinnt iarratas pleanála sa chóras pleanála faoi
láthair agus ag fanacht le cinneadh. I measc na bhforbairtí ceadaithe
ar phríomhshuímh straitéiseacha bhí forbairtí Urban Life, Fane
Enterprises, EJ & PJ Doherty, BWH Developments, Boyle Sports.
Ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon, tugann an Creat
Pleanála Náisiúnta (NPF) agus an Straitéis Réigiúnach, Spásúil agus
Eacnamaíoch (RSES) tosaíocht don tábhacht a bhaineann le fás dlúth
agus do na ceantair thógtha atá ann cheana a chomhdhlúthú agus
a neartú, rud atá soiléir san insint agus sna Torthaí Straitéiseacha
Náisiúnta, Cuspóirí Beartais Náisiúnta agus Cuspóirí Beartais
Réigiúnacha a ghabhann leo.
Ag teacht le cáipéisí beartais náisiúnta agus réigiúnacha,
príomhthosaíocht de dhréachtphlean Forbartha Contae Lú (LCDP)
– i gCuspóirí Straitéiseacha agus i gCuspóirí Beartais araon – don
dá Ionad Fáis Réigiúnacha i nDroichead Átha agus i nDún Dealgan
is ea cur chun cinn fhás dlúth agus inbhuanaithe ar bhailte mar
thiománaithe réigiúnacha de scála cathracha, a mbeidh 50,000 de
dhaoine ag gach ceann díobh faoi 2031. Áireofar leis seo ar a laghad
30% d’fhás dlúth i lorg coise tógtha Dhroichead Átha agus Dhún
Dealgan, trí athghiniúint agus athfhorbairt suíomhanna folmha,
inlíonta agus athfhorbraíochta agus i gcomhar le hinrochtaineacht
fheabhsaithe, soghluaisteacht inbhuanaithe agus bonneagar
riachtanach. Chuige sin, críochnaíodh anailís ar thailte den sórt sin
a bhféadfaí a úsáid chun tithe nua a sholáthar do Dhún Dealgan
agus Droichead Átha.
Mar chuid den straitéis fáis dhlúth, déanann an dréacht LCDP tograí
a chur chun cinn agus a thacú chun foirgnimh ar airde méadaithe a
fhorbairt ar shuíomhanna atá suite agus cumraithe go hoiriúnach,
i mbailte go hiondúil. Maidir le forbairt chónaithe, aithnítear sa

An scéala is déanaí

Ceapadh sainchomhairleoirí, le cistiú ón gCiste Forbartha
Athghiniúna Uirbí agus cistiú meaitseála ón gComhairle, chun
plean a fhorbairt chun Fís An Gheata Thiar a sheachadadh, rud a
sheol Comhairle Contae Lú in 2018 chun an chuid lárnach seo de
Dhroichead Átha a athnuachan agus pleanáil dó. Tá an maoiniú a
fuarthas chun máistirphlean a fhorbairt i ndáil le limistéar an tSiúláin
Fhada i nDún Dealgan agus chun maoiniú a cheadú d’fhorbairt
Cheathrú San Nioclás riachtanach chun fás dlúth agus áitiú na
n-áitreabh tréigthe a chur chun cinn sa bhaile.
Tosaíocht a thabhairt do ról
na tithíochta i bhforbairt áite

Ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon, tugann an NPF agus an
RSES tosaíocht do ról na tithíochta i bhforbairt áite.
Aithníonn an NPF, ar plean straitéiseach ardleibhéil é chun fás na tíre
sa todhchaí a mhúnlú, gurb í an tithíocht an bunús óna gcruthaítear
pobail agus cáilíocht a mbeatha. Chuige sin, is é ceann de na
Príomhphrionsabail Náisiúnta a threoraíonn seachadadh tithíochta
sa todhchaí ná caighdeán maireachtála ardchaighdeáin in éineacht
le tithíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus an tsaoil
shóisialta de agus forbairt áiteanna, do chónaitheoirí sa todhchaí.
Aithnítear an tábhacht a bhaineann le forbairt áite in RSES Thionól
Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre ina sainaithnítear Forbairt
Áite Shláintiúil mar cheann de phríomhphrionsabail ghinearálta
na straitéise. Féachann sé inter alia le féiniúlacht agus carachtar
uathúil áiteanna a chosaint agus a fheabhsú agus feabhsúcháin
ar fholláine an duine agus ar cháilíocht na beatha a thagann as
idirghníomhaíocht daoine agus a dtimpeallacht a éascú. Tá dearadh
uirbeach maith mar bhonn agus taca le forbairt áite, ag iarraidh
spásanna poiblí beoga a chruthú atá sábháilte, sainiúil, inrochtana
agus a chuireann idirghníomhaíocht shóisialta chun cinn agus a
éascaíonn í.
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Ar aon dul leis an mbeartas réamhluaite náisiúnta agus réigiúnach,
aithnítear i ndréachtPhlean Forbartha Contae Lú a thábhachtaí atá
forbairt áiteanna i gCuspóir Straitéiseach CS 9 áit a fhéachtar le:

taisteal tríothu. Cuidíonn sé seo go léir chun mothú pobail agus
féiniúlachta a chruthú agus na háiteanna níos tarraingtí le cur fúthu
iontu.

‘Carachtar agus féiniúlacht uathúil bhailte agus
sráidbhailte Lú a chosaint agus a fheabhsú agus cáilíocht na
beatha agus na folláine a fheabhsú trí Fhorbairt Áiteanna
sláintiúil a chur i bhfeidhm, bunaithe ar dhearadh uirbeach
maith, trí spásanna poiblí tarraingteacha a chruthú atá
beoga, sainiúil, sábháilte agus inrochtana agus a chuireann
chun cinn agus a éascaíonn idirghníomhaíocht shóisialta
dhearfach‘.

I gCaibidil 13 den dréachtphlean tugtar breac-chuntas ar dhoiciméid
threoracha a chaithfear a léamh agus forbairtí cónaithe á ndearadh
agus go háirithe éilíonn siad i bhforbairt chónaithe il-aonad (níos
mó ná 10 n-aonad) Ráiteas Dearaidh ina mbeidh prionsabail agus
coincheap dearaidh; an chaoi a gcomhlíonann an fhorbairt na 12
chritéar atá leagtha amach sa Lámhleabhar um Dhearadh Uirbeach
agus comhlíonadh cuspóirí agus caighdeáin bheartais an Phlean
Forbartha.

Léiríonn Tábla 1.1 den dréachtphlean na caibidlí sin den
dréachtphlean a ailíníonn le Torthaí Straitéiseacha Réigiúnacha
phríomhphrionsabal na Forbartha Áiteanna Sláintiúla.
Is é treoirphrionsabal Chaibidil 3, ‘Tithíocht’, den Dréachtphlean:
‘Soláthar de mheascán ardchaighdeáin, oiriúnach
de thithíocht inoiriúnaithe, ar feadh an tsaoil a éascú
a fhreastalaíonn ar riachtanais cónaitheoirí uile an
Chontae; bunaithe ar na prionsabail a bhaineann le háit a
dhéanamh, fás dlúth, agus pobail shláintiúla, inbhuanaithe
ina bhfuil an tithíocht gar do sheirbhísí agus inar féidir
modhanna inbhuanaithe iompair a éascú.’
Tacaíonn an dréachtphlean i Roinn 3.13 leis na prionsabail maidir
le Dearadh agus Leagan Amach Cáilíochta i bhforbairtí agus i
gcomharsanachtaí cónaithe de réir an bheartais agus na treorach
náisiúnta (a fhorbraítear tuilleadh i gCaibidil 13 – Treoirlínte
Bainistíochta Forbartha). Aithnítear go sonrach i Ranna 3.13.1 agus
3.14 san insint agus sa chuspóir beartais an forbairt áiteanna mar
chur chuige dearaidh ar féidir leis luach a chur le forbairt tithíochta,
trí raon disciplíní idirghaolmhara a thabhairt le chéile. Aithnítear
sa dréachtphlean gur príomhphrionsabal de dhéanamh áite é
comharsanachtaí a chruthú inar féidir le daoine a gcuid riachtanas
laethúla a chomhlíonadh, agus mothú sábháilte agus bíonn na
comharsanachtaí is rathúla nasctha go maith, ilfheidhmeach
agus bíonn raon leathan seirbhísí ar fáil iontu. Tá sráideanna agus
spásanna tarraingteacha acu atá sábháilte agus slán agus éasca le
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Pleananna nua limistéir le
haghaidh Droichead Átha
agus Dún Dealgan a thiomsú

Tosóidh na pleananna seo tar éis glacadh an Phlean Forbartha
Contae (CDP) sa ráithe dheiridh de 2021.
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D’uaslódáil Aonad Spóirt Lú na céadta uair an chloig d’ábhar saor
in aisce le linn 2020 chun cabhrú le daoine fanacht gníomhach le
linn tréimhsí srianta Covid-19

Beidh na cuspóirí straitéiseacha sa LAP nua seo bunaithe ar na
cuspóirí beartais don dá LAP seo.
Na príomhchuspóirí do Lú in
Éirinn 2040 agus sa Straitéis
Réigiúnach Spásúil agus
Eacnamaíoch a sheachadadh

Príomhphrionsabal den dréacht CDP is ea fás dlúth a chur chun cinn
laistigh de na ceantair thógtha atá ann cheana inár mbailte agus
sráidbhailte. Tá príomhchuspóir ann 30% de na tithe nua go léir a
sholáthar mar chuid de loirg na mbailte atá ann cheana. Déantar
iarratais forbartha ar airde méadaithe a mheas i gcomparáid le creata
pleanála náisiúnta soiléire chun airde méadaithe a chur chun cinn.

Tionscadail athghiniúna
uirbeacha a chur chun cinn,
mar Fís an Gheata Thoir,
Droichead Átha; An Siúlán
Fada, Dún Dealgan

Tá an próiseas tairisceana chun foireann deartha a cheapadh don dá
thionscadal curtha i gcrích agus aithníodh na tairgeoirí roghnaithe.
Táimid i mbun an cheapacháin seo a thabhairt chun críche.

Tá 2.3km de Ghlasbhealach curtha i gcrích againn i nDroichead Átha
(bruach theas na Bóinne) mar aon le siúlán abhann Dhún Dealgan
chun saoráidí siúil agus rothaíochta feabhsaithe a sholáthar.
Leibhéil láidre fás post a
choinneáil i nDroichead Átha
& Dún Dealgan

Féachann an CDP reatha agus an dréacht CDP leis na deiseanna
is fearr a sholáthar do thionscail nua agus do thionscail atá ann
cheana féin chun iad féin a lonnú nó chun fás laistigh den Chontae
trí sholáthar láidir beartais chun tacú le fás post agus chun gnó nua
a bhunú agus chun a chinntiú go bhfuil líon leordhóthanach tailte
sna suíomhanna cuí chun talamhúsáid níos fearr agus comhtháthú
na gcórach iompair a chur chun cinn. Déantar an cuspóir seo a
chothromú freisin leis an ngá lena chinntiú go bhfuil tithíocht nua ar
fáil d’fhonn fás post a chur chun cinn agus a choinneáil sa chontae.

Ár mbailte a fhorbairt
mar áiteanna iontacha le
maireachtáil, obair agus dul
ag spraoi iontu

Cuireann an CDP áiteanna ilfheidhmeacha chun cinn ina mbíonn
rochtain éasca ag daoine ar áiseanna oibre, maireachtála agus
súgartha. Taispeántar é seo sna feabhsuithe leanúnacha le déanaí
ar ár mbailte agus sráidbhailte, go háirithe Sráid Chlann Bhreasaíl
agus Sráid an Droichid i nDún Dealgan, tionscadail atá le teacht mar
Fhís an Gheata Thiar agus forbairt mol digiteach i nDroichead Átha,
Caisleán Bhaile Átha Fhirdhia, agus maoiniú a fuarthas le déanaí
d’oibreacha ríochta poiblí in Ó Méith.

Dréachtaíodh agus comhaontaíodh meabhrán tuisceana leis an
ngeallsealbhóir tríú páirtí.
Forbraíodh iarratas faoin URDF maidir le hathghiniúint Shráid
an Droichid agus na gCúlchríocha agus cuireadh isteach é lena
bhreithniú.
Tá dul chun cinn á dhéanamh freisin ar Chaisleán Bhaile Átha
Fhirdhia agus ar tionscadal an mhoil dhigitigh i nDroichead Átha.

Áiseanna Áineasa, Cultúir
agus Spóirt a Fheabhsú

Tá infheistíocht déanta ag an roinn Oibríochtaí inár 25 clós súgartha
trí threalamh nua a chur leis agus fuair sí deontais de €20,000 gach
bliain. Chuireamar tús le próiseas Pleanála Chuid 8 chun €250,000 a
infheistiú i bpáirc agus i gclós súgartha Naomh Dominic i nDroichead
Átha sna 12 mhí amach romhainn.

Cuirfidh an CDP nua comhthéacs beartais áitiúil ar fáil agus
tabharfaidh sé éifeacht iomlán do na príomhchuspóirí sa NPF agus
san RSES. Féachann measúnuithe pleanála agus moltaí pleanála do
gach creat beartais náisiúnta agus réigiúnach atá ann faoi láthair.

Tosóidh na pleananna seo
tar éis glacadh an Phlean
Forbartha Contae (CDP) sa
ráithe dheiridh de 2021

Leanann an Chomhairle ag cinntiú go ndéantar tailte
leordhóthanacha a chriosú laistigh den CDP agus go bhfuil creat
beartais láidir ann chun saoráidí áineasa, cultúrtha agus spóirt a
sholáthar. Tabharfaidh an próiseas LAP deis freisin chun an soláthar
beartais a fheabhsú tuilleadh i gcomhthéacs níos áitiúla más gá.
Cuireadh bearta sonracha Covid-19 i bhfeidhm chun athoscailt
na n-áiseanna spóirt a éascú le linn maolú srianta, ag cinntiú go
n-oibrítear ár saoráidí de réir threoir agus shrianta an rialtais.

An scéala is déanaí

Leanann an Chomhairle ag forfheidhmiú na bhFodhlíthe Páirceála
a rialaíonn páirceáil ar na sráideanna i nDún Dealgan agus i
nDroichead Átha mar aon le páirceáil i gcarrchlóis sa Chontae a
nuashonraíodh ó 2018 agus a chuimsíonn foráil d’athruithe ar nós
pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha. Cinntíonn rialáil na páirceála
inár bpríomhbhailte saorshreabhadh tráchta agus tá sé deartha chun
an líon uasta custaiméirí inár bpríomhionaid tráchtála a éascú.
Leanann an chomhairle ag tacú lenár gceantair uirbeacha le
forfheidhmiú láidir bruscair. Le linn 2020, in ainneoin thionchar
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luath na srianta a bhaineann le Covid, eisíodh 521 fíneáil as cionta
bruscair sa chontae. Le linn na tréimhse seo, chuir Dún Dealgan agus
Droichead Átha feabhas ar a seasamh náisiúnta i ranguithe Ghnó na
hÉireann in aghaidh Bruscair (IBAL): rangaíodh Droichead Átha ag
uimhir 21 go náisiúnta agus Dún Dealgan ag uimhir 28.
Leanann an Chomhairle ag tacú le tionscadail fuinnimh ag pobail
sa chontae mar bhealach chun astaíochtaí carbóin a laghdú agus
caiteachas fuinnimh ar chothabháil na saoráidí sin a íoslaghdú.
Fágann sé sin gur féidir níos mó acmhainní áitiúla a dhíriú ar
ghnéithe eile de na háiseanna sin.
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Straitéis Gníomhaíochta
Aeráide Louth a Sheachadadh

Tá Comhairle Contae Lú tar éis mórthionscadail oiriúnaithe aeráide
a chur chun cinn i réimsí mar fhaoiseamh ó thuilte agus leictriú fhlít
iompair na Comhairle. Fuarthas maoiniú chun ár líonra luchtaithe
gluaisteán leictreach a fheabhsú.

Glacann an Chomhairle páirt freisin in iarratas maoinithe bliantúil
chuig Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann chun maoiniú a
lorg do thionscadail fuinnimh agus spreagann sí úsáideoirí fuinnimh
eile sa chontae chun a leithéid a dhéanamh.

Straitéis Gníomhaithe ar son
na hAeráide na hÉireann a
chomhlíonadh

Leanann Comhairle Contae Lú ar aghaidh ag obair i dtreo an
Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2019 a sheachadadh agus i dtreo
spriocanna nua atá le leagan síos sa Bhille um Ghníomhú ar son na
hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 2021.

Glacann Foireann Fuinnimh na Comhairle páirt i bhféilte bliantúla i
leabharlanna an chontae (mar shampla, Seachtain na hEolaíochta
agus Seachtain na nInnealtóirí) chun tábhacht an Athraithe Aeráide
a chur chun cinn agus aird a dhíriú ar bhearta chun an t-athrú
aeráide a mhaolú trí astaíochtaí fuinnimh a laghdú.

Spreagfaidh an sprioc dícharbónaithe de laghdú 51% faoi dheireadh
2030 gníomhaíocht sa réimse seo.

Leanúint de bheith ina
n-eiseamláirí d’éifeachtúlacht
agus d’fheasacht fuinnimh

Tá oibríochtaí ag cur oideachais ar thiománaithe i gcónaí faoin scéim
Éicea-thiomána agus tá úsáid breosla tar éis dul i laghad. Tá an
Chomhairle i mbun feithiclí leictreacha astaíochtaí nialasacha a fháil
sa dá ráithe atá romhainn. Tá tús curtha leis an bpróiseas deontais
agus maoinithe le haghaidh pointí luchtaithe EV le dhá chomhlacht
maoinithe ar a laghad.
Tá clár leata grin an gheimhridh ag éirí níos éifeachtaí de réir mar
a thugann bogearraí nua úrscothacha réamhaisnéisí aimsire cruinn
atá an-iontaofa. Cuireadh dhá stáisiún aimsire nua le líonra bóithre
Lú, a chabhraigh leis an méid thuas agus a chabhraigh le laghdú
a dhéanamh ar líon na nglaonna amach d’fheithiclí cothabhála
geimhridh le linn an tséasúir ó níos mó ná 100 go 60.
Tá aonaid chumhachta gréine curtha in ionad na méadar páirceála
a cumhachtaíodh ón bpríomhlíonra, as ar lean sábháil cumhachta
100% agus laghdú ar chostais chothabhála, cáblaithe agus
méadraithe leictreachais.
Tá cúig bhosca bruscair gréine suiteáilte ag an roinn Oibríochtaí a
bhfuil acmhainn bruscair suas le hocht n-uaire acu, rud a laghdaíonn
cuairteanna ó fheithiclí agus folmhú de 90%.
Chuaigh an Chomhairle faoi iniúchadh dhá lá i mí na Nollag 2020
chun aistriú a Córais Bainistíochta Fuinnimh (EnMS) go ISO 50,0001:
2018 a chur i gcrích agus chun dul san iomaíochta le haghaidh
athdheimhniú ar feadh tréimhse trí bliana eile 2021 – 2024. Is é an
scéala ag an tráth seo gur éirigh linn. Tá Lú ar cheann de líon beag
Údarás Áitiúil a bhfuil EnMS aici ar an gcaighdeán ard sin agus is
eiseamláir é sin d’úsáideoirí fuinnimh eile sa chontae.
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Reáchtálann Foireann Fuinnimh na Comhairle imeachtaí fuinnimh
don fhoireann gach bliain chun maolú ar an athrú aeráide a
spreagadh trí astaíochtaí fuinnimh a laghdú.
Dul i ngleic leis an mbagairt
ó thuilte i nDroichead Átha
& Dún Dealgan agus i réimsí
eile, i gcomhpháirtíocht le
hOifig na nOibreacha Poiblí

Leanann Comhairle Contae Lú ag obair i gcomhar le OOP maidir leis
na tionscadail faoisimh tuile i nDún Dealgan, Droichead Átha, Baile
Trá, Cairlinn, An Grianfort agus Baile Átha Fhirdhia. Ar mhaithe le
riarachán a éascú, rinneadh Dún Dealgan agus Baile Átha Fhirdhia
a ghrúpáil le chéile agus rinneadh amhlaidh le Droichead Átha agus
Baile Trá.
Ceapadh sainchomhairleoirí do Thionscadal Faoisimh Tuilte Dhún
Dealgan agus Bhaile Átha Fhirdhia ar an 30 Iúil 2020. Chuir na
sainchomhairleoirí tús leis an obair maidir le bailiú sonraí, suirbhéanna
éiceolaíochta agus samhaltú hidreolaíoch. Leanfar leis na hoibreacha
seo i rith 2021 chun réamhroghanna a ghiniúint don scéim.
Eisíodh cáipéisíocht tairisceana chun sainchomhairleoir a cheapadh
do Scéim Bhaile Trá Dhroichead Átha sa ráithe dheiridh de 2020 agus
Márta 2021 mar dháta fillte. Meastar go gceapfar sainchomhairleoir
i Meitheamh 2021. Meastar go gceapfar na sainchomhairleoirí do
Thionscadal Chairlinn/An Ghrianfoirt sa ráithe dheiridh de 2020.
Rinne oibríochtaí iarratais ar mhaoiniú roinne agus fuair siad é
do Ghníomhú maidir leis an Athrú Aeráide.?? Deonaíodh thart ar
€250,000 chun bóithre réigiúnacha ar baineadh an bonn díobh a
dheisiú agus gealladh €500,000 eile do bhóithre náisiúnta an bhliain
seo chugainn inar tharla turnamh. Ardaíodh leibhéil bóithre freisin
faoin maoiniú roinne seo agus rinneadh stáisiún nua caidéalaithe
uisce stoirme a dhearadh agus a thógáíl i Sráid na Long, Droichead
Átha, chun tuilte rialta taoide agus gláracha a mhaolú. Lorgaíodh
€500,000 eile de mhaoinidon chéad 12 mhí eile faoi na bearta
céanna.
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Bheith páirteach i dTionscadal
Éifeachtúlachta Fuinnimh
Soilsiú Poiblí an Údaráis Áitiúil

Leanadh le cruinnithe trí 2020 leis an Oifig Bainistíochta Bóithre
maidir le bailiú sonraí le haghaidh doiciméadú conartha. Síníodh
comhaontú Alt 85 idir Comhairle Contae Lú agus Comhairle
Contae Chill Chainnigh chun an conradh do Réigiún a 2 a riaradh.
Ceapadh comhairleoir do Réigiún 2 sa ráithe dheiridh de 2020,
chun cáipéisíocht tairisceana a fhorbairt don tionscadal. Meastar go
lorgófar tairiscintí maidir le Réigiún 2 sa dara ráithe de 2021. Tá sé
seo faoi réir a dhaingnithe ag Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae
Lú ag lorg iasachta ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta agus
á cheadú ón Roinn Tithíochta.
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Tá Comhairle Contae Lú ag obair i gcónaí i gcomhar leis an Údarás
Náisiúnta Iompair chun scáthláin bus a sholáthar. Táimid ag obair
leis an Údarás Náisiúnta Iompair i gconaí agus tá liosta scáthlán bus
atá de dhíth curtha i dtoll a chéile againn agus curtha faoi bhráid
an NTA dá n-athbhreithniú. Má cheadaítear maoiniú, féadfar tús a
chur leis an tógáil i 2021.
Tá Glasbhealach Loch Cairlinn; scéim trasteorann Ó Méith go Loch
Victoria Lough ag dul chun cinn i gcomhar lenár gcomhpháirtithe
Comhairle Ceantair an Iúir Mhúrna agus an Dúin agus SEUPB.
Fuarthas cead pleanála don scéim i Meán Fómhair 2020, leanfar
le dearadh mionsonraithe agus ullmhú na ndoiciméad éigeantach
um ordú ceannaigh isteach in 2021 Meastar go dtabharfar toilithe
pleanála i dTuaisceart Éireann chun críche faoi dheireadh an dara
ráithe de 2021 agus eiseofar COP / CPO maidir leis na tailte a
rachaidh ar taispeáint i gContae Lú sa dara ráithe de 2021.

Tá Oibríochtaí tar éis níos mó ná 50 ceann soilsithe LED nua a
shuiteáil ag baint úsáide as fíorbheagán de na bolgáin choibhéise
sóidiam.
Beartais láidre
bithéagsúlachta a cheapadh
agus a chomhlíonadh

Tá dréachtphlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Áitiúil don
chontae á ullmhú le cur faoi bhráid na Comhairle lena ghlacadh i
mí Eanáir 2021.

Le linn 2020, tugadh maoiniú NTA do roinn Oibríochtaí Chomhairle
Contae Lú le haghaidh bearta taistil gníomhacha agus dhréachtaigh
sí pleananna le haghaidh débhealaí rothaíochta lán-deighilte ar
Bhóthar Bhaile Átha Cliath, Dún Dealgan, mar a gcuirfí tús leis an
tógáil in 2021. Fuarthas maoiniú chun gualainn chrua a úsáid le
haghaidh rotharbhealaí nó ‘bealaí liath’ ar an sean-N1, chomh maith
le cistí le haghaidh cosán agus saoráidí rothaíochta i nDroichead
Átha. Suiteáladh trasrianta feabhsaithe nua do choisithe ag
láithreacha iomadúla i nDroichead Átha Tá colbhaí báite beartaithe
do 2021 ag níos mó ná 30 áit i nDroichead Átha agus tá cosáin nua
beartaithe agus maoinithe don bhliain seo chugainn sa Ghrianfort,
i dTearmann Feichín agus i nDroichead Átha.

Cé gur laghdaíodh é i mbliana, cuireann Comhairle Contae Lú
Seachtain na Bithéagsúlachta chun cinn go gníomhach gach bliain.
Le linn 2020, in ainneoin thionchar na srianta a bhain le Covid-19,
cuireadh 150 crann ar fud an chontae. Ag teacht le beartas na
Comhairle maidir le bithéagsúlacht agus pailniú a chur chun cinn,
cuireadh 35,000 bláthanna fiáine agus suiteáladh coirceoga ina
raibh 30,000 beacha i bPáirc San Héilin, Dún Dealgan. Tá níos mó
coilíneachtaí beacha beartaithe do 2021, mar aon le leathnú ar ‘athfhiáiniú’ na limistéar nach lomtar anois.
Tá clár bithéagsúlachta á fhorbairt ag Póna na Madraí.
Dul i mbun oibre le
príomhpháirtithe leasmhara
ar fud Chontae Lú chun
roghanna inbhuanaithe taistil
a fheabhsú

Tá an tionscadal píolótach Park and Share i gcomhar le Bonneagar
Iompair Éireann ag dul ar aghaidh. Fuarthas cead pleanála don
scéim agus cuireadh tús le céim dhearaidh mhionsonraithe an
tionscadail. Tá sé beartaithe go rachaidh sé i mbun tógála sa chéad
ráithe de 2021.
Fuarthas maoiniú deontais go déanach i 2020 faoi bhearta Cánach
Carbóin 2020 an rialtais chun cuid den Ghlasbhealach a dhearadh
ó Chairlinn go Baile an Teampaill tríd an Ghrianfort. Samhlaítear go
gceapfar comhairleoirí sa chéad ráithe de 2021.

An scéala is déanaí

Na hastuithe carbóin a laghdú
trína éifeachtúlacht fuinnimh
a fheabhsú

Déanann foireann fuinnimh na Comhairle bainistíocht ar úsáid
fuinnimh lena chinntiú go leanann an Chomhairle ar aghaidh ag
sárú na spriocanna náisiúnta maidir le hastaíochtaí fuinnimh a
laghdú d’eagraíochtaí na hearnála poiblí. Faoi dheireadh 2020, bhí
laghdú 47% déanta ar úsáid fuinnimh na Comhairle i gcomparáid
le bunlíne úsáide fuinnimh sa tréimhse 2006 – 2008. Bhí sé sin chun
tosaigh ar an sprioc 33%.
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Ionad Cathartha Dhroichead
Átha

Tá Oibreacha Dearaidh ag dul ar aghaidh i gcónaí ar Chéim 1 d’Oifig
Cathartha Dhroichead Átha. Fógraíodh cáipéisí tairisceana chun
príomhphainéal conraitheora a chruthú ar Iris Oifigiúil OJEU an
Aontais Eorpaigh i Meán Fómhair 2020 agus táthar ag súil go
gcruthófar an painéal deiridh go luath i 2021. Meastar go gcuirfear
tús sa tríú ráithe de 2021 le tógáil agus athchóiriíú Oifigí Seirbhísí
Pobail, foirgneamh a damáistíodh i ndóiteán agus nasc-fhoirgneamh
nua.

Sráid Chlann Bhreasail agus
Ceathrú San Nioclásr

Tugadh oibreacha tógála chun críche i mBealtaine 2020. Osclaíodh
Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasaíl agus Cheathrú San
Nioclás i nDún Dealgan go hoifigiúil ar an 15 Meán Fómhair 2020.
D’oscail Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, an Comhairleoir
Dolores Minogue, na hoibreacha athnuachana a raibh súil leo go
mór i lár an bhaile, agus bhí Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar
Bardasach Dhún Dealgan, i láthair.

Uasghrádú ar Chaisleán
Bhaile Átha Fhirdhia

Tá an réamhdhearadh críochnaithe agus tá sé ag dul ar aghaidh
chuig toiliú pleanála agus dearadh mionsonraithe.

Bóthar Rochtana Poirt

Rinneadh iarratas ar mhaoiniú don scéim seo roinnt uaireanta faoi
na scéimeanna maoinithe uile atá ar fáil ach níor éirigh leis fós. Tá
an obair ar an talamh ag leanúint ar aghaidh.

Seachbhóthar Bhaile Átha
Fhirdhia

Cheap Comhairle Contae Lú sainchomhairleoir nua i mí Eanáir
2020 chun an t-athbhreithniú teicniúil seo a dhéanamh ar na
hacomhail agus ar an scéim tar éis iarraidh a fháil ó TII. Chuir an
sainchomhairleoir tús le hathbhreithniú ar an scéim, go háirithe
na socruithe acomhal. Tionóladh dhá chomhairliúchán poiblí
neamhreachtúla i Márta 2020 agus Deireadh Fómhair 2021. Chuir
na comhairleoirí tús le measúnú ar na haighneachtaí a fuarthas
le linn an phróisis chomhairliúcháin agus chuir siad tús le staidéir
bhreise d’fhonn an próiseas toilithe pleanála a chur chun cinn.
Leanfaidh na hoibreacha seo ar aghaidh go dtí 2021 agus tá sé
beartaithe go gcuirfear tús le próiseas toilithe pleanála sa dara agus
sa tríú ráithe de 2021.

Áiseanna Spóirt agus
Fóillíochta

Le linn 2020, d’oibrigh Aonad Spóirt Chomhairle Contae Lú go dlúth
le hoifigigh ón Roinn Iompair, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
agus na Meán chun an tairiscint mhaoinithe shealadaigh a thiontú
go tairiscint iomlán tacaíochta d’fheabhsúcháin ar Ionad Fóillíochta
Dhún Dealgan.
Fuarthas €90,000 de mhaoiniú ón Deontas Caipitil Spóirt chun
raon reatha féir a chur ar fáil i nDún Dealgan. Críochnaíodh
oibreacha dearaidh agus cuireadh tús le conradh chun an láithreáin
a ghlanadh roimh ré i mí Feabhra 2020. Ceapadh conraitheoir do
na príomhoibreacha sa ráithe dheiridh de 2020 agus táthar ag súil
go mbeidh na hoibreacha críochnaithe i 2021.

Comhlánaíonn dealbh cré-umha nua ‘Heart Space’ an tionscadal
athnuachana agus suiteáladh é ag an bplás nua ar Shráid an
Teampaill. Tá an scéim críochnaithe tar éis príomhchroí an bhaile a
athrú, chomh maith lena dhéanamh níos tarraingtí do chuairteoirí
agus d’infheistíocht sa bhaile. Bhí an scéim ina chatalaíoch
d’athfhorbairt na bhfoirgneamh atá ann cheana ar an tsráid, agus
chuir an phéinteáil a rinneadh le deireanas ar aghaidheanna na
siopaí go mór leis an scéim athnuachana.
Rinneadh iarratas chuig URDF maidir le hAthghiniúint Cheathrú
San Nioclás, Sráid an Droichid agus Backlands i mBealtaine 2020.
Meastar go ndéanfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais
Áitiúil cinneadh faoi seo go luath i 2021.
An Siúlán Fada

Dréachtaíodh agus comhaontaíodh meabhrán tuisceana leis an
ngeallsealbhóir tríú páirtí.

Fís an Gheata Thiar

Tá an próiseas tairisceana chun foireann deartha a cheapadh don
dá thionscadal curtha i gcrích agus roghnaíodh an tairgeoir chéad
rogha. Táimid an ceapachán seo á thabhairt chun críche faoi láthair.
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Deiseanna fostaíochta den
scoth a chur ar fáil i Lú do
mhuintir an chontae.

Tá Oifig Fiontar Áitiúil Chomhairle Contae Lú ag seachadadh
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse Chomhairle Contae Lú d’Fhiontar
Éireann i gcónaí.
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ardchaighdeán a thairiscint d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide
(FBManna). Cuimsíonn sé seo faisnéis nuashonraithe ar mhaoin
tráchtála / infhaighteacht oifigí agus an tacaíocht leanúnach a
thugtar d’Ionaid Fiontraíochta Pobail lena n-áirítear An Mhuileann,
Páirc Ghnó Bhaile Átha Fhirdhia agus Creative Spark. Tá an
Chomhairle ag comhoibriú le húdaráis áitiúla comharsanacha ar
Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste a chur chun
cinn, agus le páirtithe leasmhara eacnamaíocha áitiúla ar chur
chun cinn Chontae Lú mar shuíomh infheistíochta mar chuid de
thionscnamh margaíochta Chonair an M1. Bhuail an Chomhairle
go minic leis an IDA agus Fiontraíocht Éireann chun oibriú i dtreo
infheistíocht isteach a mhealladh chuig an gcontae.

Bliain gan fasach ab ea 2020 maidir le tacaíochtaí a sholáthar do
ghnólachtaí i gContae Lú. I measc na bpríomhthosaíochtaí do LEO
Lú bhí cuidiú le gnóthais áitiúla freagairt do dhúshláin eacnamaíocha
phaindéim Covid-19, ullmhú do thionchar an Bhreatimeachta, agus
an raon seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil chun cabhrú le gnóthais
a chur chun cinn.
Chuir Forbairt Eacnamaíochta agus LEO Louth sraith leathan
tacaíochtaí fiontraíochta ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta agus
do ghnólachtaí a bhí ann cheana sa chontae agus é mar aidhm acu
feidhmíocht raon mór gnólachtaí a chothú, a fhás agus a fheabhsú.
Tá siad á gcomhlánú le sraith tionscnamh um fhorbairt eacnamaíoch,
agus gníomhaíonn an Chomhairle mar chatalaíoch chun deiseanna
fostaíochta ar ardchaighdeán a sholáthar do mhuintir Lú..
Dul i mbun oibre le páirtithe
leasmhara chun infheistíocht
a mhealladh

Oibríonn LEO le geallsealbhóirí éagsúla lena n-áirítear:
Cumainn Tráchtála i nDún Dealgan agus Droichead Átha,
grúpaí Skillnet i nDroichead Átha agus Dún Dealgan,
Coistí Stiúrtha Fhóram Scileanna Réigiúnacha an Oirthuaiscirt agus
Plean Fiontar Réigiúnach an Oirthuaiscirt, Coiste Meastóireachta an
Chláir LEADER.
Tá ionadaíocht ag LEO ar bhoird seacht gCuideachta Fiontair Pobail:
Cuideachta BIDS Dhún Dealgan, Ciste Fiontraíochta Chontae Lú, Co
Forbartha Pobail Bhaile Átha Fhirdhia, Creative Spark, Cuideachta
Forbartha Fiontraíochta Dhún Dealgan, Cuideachta Fiontraíochta
Dhroichead Átha, agus MicroFinance Ireland.
Ina theannta sin, tá LEO Lú cláraithe i naoi gcinn de mheabhráin
tuisceana le comhpháirtithe náisiúnta prótacail:
ETBI (Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann), DEASP (An Roinn
Gnóthaí Fostaíochta & Cosaint Shóisialta), Microfinance Ireland
(MFI), Cumann Náisiúnta na nIonad Fiontar Pobail (NACEC), Ioncam,
Skillnet, Fáilte Ireland, an Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa agus
LEADER.
Oibríonn Forbairt Eacnamaíochta, LEO Lú agus rannán Pleanála
na Comhairle le chéile chun comhairle agus tacaíocht ghnó ar

An scéala is déanaí

Ag obair le páirtithe
leasmhara chun tionchar
Brexit a mhaolú

Tarraingíodh aird ar an mBreatimeacht agus ar a thionchar ar
chúrsaí gnó. Cuireadh cúnamh ar fáil chun cabhrú le gnóthais
ullmhú, lena n-áirítear:
• Seimineáir / Seimineáir Ghréasáin Bhreatimeachta D’óstáil LEO
sraith ocht seimineár agus seimineár gréasáin i rith na bliana, i
gcomhar le Cumainn Tráchtála Dhún Dealgan agus Dhroichead
Átha, InterTrade Ireland agus Fiontraíocht Éireann a mheall níos
mó ná 650 gnó ar líne.
• Le InterTrade Ireland agus na Cumainn Tráchtála i nDún Dealgan
agus san Iúr, d’eagraigh LEO Comhdháil Breatimeachta:
Todhchaí na nGnólachtaí Teorann, i mí an Mhárta, agus bhí os
cionn 250 i láthair.
• Clinicí Comhairleacha Breatimeachta: Bhain 23 gnóthas leas as
tacaíocht duine le duine ó shaineolaí Breatimeachta trí na Clinicí
Comhairleacha Breatimeachta. Chabhraigh na clinicí le tionchar
an Bhreatimeachta ar ghnólachtaí áitiúla a dhiagnóisiú agus
chuir siad bealach ar fáil chun tionchar a mhaolú agus rochtain
a fháil ar thacaíochtaí breise.
• S a i n c h o m h a i r l e o i re a c h t B h re a t i m e a c h t a B h a i n 6 1
gnóthas (37 ó phunann LEO agus 24 gnóthas eile) leas as
sainchomhairleoireacht Breatimeachta duine le duine a chuir
LEO Lú ar fáil.
• An Bhreatimeacht – Do Ghnó a Ullmhú d’Oiliúint Custaim:
Chuir LEO Louth ocht gceardlann Custaim saor in aisce ar fáil le
freastal ar 146 gnóthas cláraithe, ag cabhrú le gnóthais ullmhú
do riachtanais nua doiciméadaithe custaim a bheidh de dhíth
tar éis an Bhreatimeachta.
• Deontas fostaíochta Custaim Fhiontraíocht Éireann a chur chun
cinn.
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Cláir Spreagtha Teorann – chun dúshláin an Bhreatimeachta a shárú.

In 2020, chuir LEO sraith tacaíochtaí dírithe ar Covid-19 ar fáil, lenar
áiríodh:

Le linn 2020, dearadh agus soláthraíodh sraith de chúig chlár
forbartha bainistíochta chun tacú le gnóthais áitiúla dúshláin an
Bhreatimeachta a bhainistiú.

• Dearbháin Leanúnachais Gnó Covid-19: Cheadaigh LEO 456
dearbhán
• Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne: Rinne 457 micreafhiontar
iarratas ar thacaíocht
• Cuireadh Meantóireacht Covid ar fáil do 680 gnólacht ó
Mhárta go Nollaig
• Cuireadh Oiliúint Ghnó Covid-19 ar fáil do 1,269 rannpháirtí
gnó
• Ciste Cúnaimh do Mhicrea-Fhiontair: Ceadaíodh 15
ghnólacht faoin gciste seo.
• Iasacht Ghnó Covid-19 Microfinance Ireland (MFI): In 2020,
fuarthas 23 iarratas ar iasacht.

Cuireadh tús le dhá cheann acu seo sa cheathrú ráithe de 2020,
agus ghlac níos mó ná 45 gnóthas as Lú páirt:
•
Clár Miondíola Feabhais
•
An Clár Forbartha Easpórtála.
Seolfar na trí chlár eile sa chéad ráithe de 2021:
•
Clár Bainistíochta Airgeadais d’úinéirí bainisteoirí
•
Glas do Micrifhiontair
•
Clár Nuálaíochta do ghnólachtaí beaga.
Leanúint den obair le
Fóram Eacnamaíoch Lú
mar phríomhthiománaí na
forbartha eacnamaíche i
gCo. Lú

Tionóladh cruinnithe dhá uair sa mhí d’Fhóram Eacnamaíoch Lú in
2020 le tacaíocht ón rúnaíocht á cur ar fáil ag Rannóg Forbartha
Eacnamaíche Chomhairle Contae Lú. Tá grúpaí oibre bunaithe chun
na Pleananna Gnó a chur i bhfeidhm, pleananna a chuir an Fóram
i dtoll a chéile agus is é Comhairle Contae Lú a bhainistíonn iad.
Tacaíonn LEO Lú, mar bhall d’Fhóram Eacnamaíoch Lú, le straitéisí
forbartha eacnamaíche do Chontae Lú agus cuireann ionchur ar
fáil dóibh.

Tionchar LEO ar ghnólachtaí
beaga a mhéadú i gcónaí

Tá áit sheasta ag LEO Louth laistigh den Stiúrthóireacht
Eacnamaíochta agus seachadann sé comhaontú leibhéal seirbhíse
Chomhairle Contae Lú d’Fhiontraíocht Éireann faoi phlean
gníomhaíochta atá dírithe ar fhiontar trína bhféachtar le tacú le
fiontraíocht, gnólachtaí nuathionscanta agus gnóthais bheaga
bhunaithe. Déantar é seo a athbhreithniú ar bhonn bliantúil agus
tá sraith méadrachtaí spriocdhírithe gnó le seachadadh gach bliain.
Tá a thionchar ar ghnólachtaí beaga á mhéadú i gcónaí ag LEO Lú
trí thacú le forbairt réimse braislí dúchasacha san innealtóireacht,
ceardaíocht, teicneolaíocht, bia agus teicneolaíocht an airgeadais
trí thionscnaimh mar Líonra PLATO, Líonra Innealtóireachta Dírithe,
Ceardaíocht Lú, Líonra Lú, Creative Spark , Blasanna Ghleann na
Bóinne agus Conair Fintech. Éascaíonn na braislí seo dea-chleachtas
agus malartú faisnéise i measc pobal na ngnólachtaí beaga.

An scéala is déanaí

Dul i dteagmháil le gach
ardán trasteorann chun
forbairt eacnamaíoch i
Réigiún na Teorann agus i
gConair Eacnamaíoch Bhaile
Átha Cliath – Bhéal Feirste a
thiomáint

Rinne Comhairle Contae Lú comhcheangail leis na seacht n-údarás
áitiúla eile atá lonnaithe ó chathair Bhaile Átha Cliath go cathair
Bhéal Feirste, chun na buntáistí a bhaineann le Conair Eacnamaíoch
Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste a chur chun cinn agus aird a
tharraingt orthu.
Lean an Chomhairle lena cuid oibre trasteorann trí Réigiún na
Teorann Thoir, an líonra trasteorann faoi stiúir an údaráis áitiúil.
Chuir LEO Lú ceithre chlár gnó trasteorann ar fáil, is iad sin CoInnovate, PLATO, Geilleagar a Thacaíonn le hAois agus Innovate
Accelerate, ina raibh InterTrade Ireland agus údaráis áitiúla eile
trasna na teorann páirteach.

Áit iontach maireachtála,
oibre agus súgartha a
dhéanamh de Lú

In 2020, coimisiúnaíodh físeáin chur chun cinn agus é mar
aidhm acu aird a tharraingt ar a bhfuil le tairiscint ag Lú maidir le
gníomhaíochtaí lasmuigh lena n-áirítear cosáin siúil, páirceanna
foraoise, cúrsaí gailf, clóis súgartha. Scaoileadh iad seo tríd an
suíomh Gréasáin ‘Visit Louth’ agus cuireadh chun cinn iad trí
Facebook, YouTube, Twitter, srl.
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Plean Pobail Eacnamaíoch Lú

• Sa chéad ráithe de 2020, tugadh baill an LCDC cothrom le dáta
maidir le seachadadh na ngníomhartha atá sa phlean sé bliana.
Cuireadh nuashonruithe ar fáil freisin maidir le seachadadh na
gcúig fho-phlean pobail, atá comhdhéanta d’Éire Shláintiúil do
Lú, Ár bhFéidearthachtaí Tuaithe a Bhaint Amach, ár bplean um
Chuimsiú Míchumais, Dochar a Laghdú – Tacú le Téarnamh agus
Plean a Thacaíonn le hAois
• Fuair 74 grúpa pobail tacaíocht forbartha i rith na bliana
• Tugadh tacaíocht do níos mó ná 1000 duine trí fhoghlaim ar
feadh an tsaoil
• Bronnadh € 235,000 faoi Fheabhsú Pobail.

Plean Corparáideach 2019-2024 Tuarascáil Dhul chun Cinn

PRÍOMHPHLEANANNA & STRAITÉISÍ ar leanúint
Teideal

son na hAeráide próiseas an bheartais gníomhaíochta aeráide
príomhshrutha mar ábhar lárnach i bhforbairt pleananna agus
cuspóirí ar fud na heagraíochta, go háirithe an Plean Forbartha
Contae agus an Plean Bithéagsúlachta le déanaí.
Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le hathléimneacht aeráide stoc
foirgneamh na Comhairle a fheabhsú, lena n-áirítear tithíocht.
Bainistíocht Móréigeandálaí

Bhronn an LCDC €2.04 milliún ar thionscadail LEADER i rith na
bliana.
An Plean Forbatha Contae

Pleananna Limistéir Áitiúil
• Dún Dealgan
• Droichead Átha
• Baile Átha Fhirdhia

Tosóidh an LAP comhpháirteach do Dhroichead Átha tar éis glacadh
tuartha an CDP sa ráithe dheiridh de 2021. Tosóidh an obair
ullmhúcháin do LAP Dhún Dealgan sa chéad ráithe de 2022. Tosóidh
an obair ullmhúcháin do LAP Bhaile Átha Fhirdhia nuair a bheidh
na LAPanna do na Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí curtha chun cinn.

Éire a Atógáil

Mar a tuairiscíodh níos luaithe.

Fís an Gheata Thiar

Tá dul chun cinn déanta ar roinnt beart lena n-áirítear foireann
deartha a sholáthar d’oibreacha ríochta poiblí agus Eaglais Naomh
Dominic, B&B an Gheata Thiar agus Foirgneamh Forbartha Óige
Dhroichead Átha a fháil.

Straitéis Lú um Oiriúnú don
Athrú Aeráide

Tá an obair ar siúl i gcónaí chun Straitéis Lú um Oiriúnú don Athrú
Aeráide a sheachadadh. Chuir síniú na Cairte um Ghníomhú ar

Lean an roinn Oibríochtaí le cothabháil gheimhridh ar líonra bóithre
Louth chun oighear agus sneachta a bhaint ó dhromchlaí bóthair
agus cosán, chomh maith le déileáil le borradh stoirme agus crainn
a leag an ghaoth ar bhóithre/cosáin phoiblí.
Déanann Comhairle Contae Lú monatóireachta ar gach imeacht
adhaimsire agus slógtar an Fhoireann Measúnaithe Adhaimsire
Troma nuair is gá.

Faoi Alt 11 (5) (c) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna
leasú), chomhaontaigh na comhaltaí leasuithe ar réamhdhréacht
de Phlean Forbartha Contae Lú 2021-2027 agus d’aontaigh siad
d’aon ghuth ar an 1 Deireadh Fómhair 2020 gurb é Dréachtphlean
Forbartha Contae Lú 2021-2027 é.
Ansin cuireadh an dréachtphlean ar taispeáint le haghaidh
comhairliúcháin phoiblí le dáta deiridh den 23 Nollaig 2020.
Ansin caithfidh an Príomhfheidhmeannach tuarascáil a ullmhú do
na Comhairleoirí agus barúlacha agus moltaí a thabhairt maidir le
gach aighneacht faoin 24 Márta 2021. Beidh 12 seachtain ag na
Comhaltaí Tofa chun an tuarascáil seo a athbhreithniú.

An scéala is déanaí

Is í Comhairle Contae Lú an phríomhghníomhaireacht maidir le
cleachtadh tríbhliantúil Chríochfort Flogas i nDroichead Átha,
suíomh sraithe uachtaraí Seveso. Tá sé sceidealta do Mheán Fómhair
2021. (Is éard is uíomh Seveso anngníomhaíocht a bhfuil baint aici
le substaintí contúirteacha a láimhseáil, a mhonarú, a úsáid nó a
stóráil, .i. scaglanna, suíomhanna peitriceimiceacha, iostaí ola nó
iostaí pléascán).
Tá tástáil ar an Lárionad Comhordaithe Áitiúil Móréigeandála
beartaithe do 2021.
Pleananna Gníomhaíochta
Fhóram Eacnamaíoch Lú

Leanadh den obair ar na gníomhaíochtaí laistigh de Phleananna
Gníomhaíochta an Fhóraim Eacnamaíoch, le hocht ngnó ar Shráid
Chlann Bhreasaíl, Dún Dealgan, ag baint amach stádas Gnó a
Thacaíonn le hAois faoin Scéim Phíolótach um Thionscnamh Gnó a
Thacaíonn le hAois; agus maoiniú Chéim 2 á fháil freisin don Chonair
Bia Mara Sárscéimhe ‘sea louth’ ó Bhord Iascaigh Mhara faoin
nGrúpa Gníomhaíochta Áitiúil Iascaigh (FLAG) do Scéim Forbartha
Réigiún an Oirthuaiscirt chun an tionscnamh seo a fhorbairt agus a
chur chun cinn tuilleadh.
Bronnadh €40,000 ar an tionscnamh freisin faoin Scéim Athnuachana
Bailte & Sráidbhailte 2020 / Ciste Bearta Luathaithe chun painéil
léirmhínitheacha a shuiteáil ag 14 ionad radhairc scéimhe.
In 2020, cuireadh tús le hobair chun suíomh Gréasáin a dhearadh
agus a fhorbairt agus ar phainéil léirmhínitheacha a dhearadh agus
a shuiteáil.
Críochnófar an próiseas in 2021.
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CÁILÍOCHT NA BEATHA ar leanúint

Teideal

An scéala is déanaí

Scotháiteanna le cur fúthu
ann agus le hobair dheonach
a dhéanamh iontu a
dhéanamh dár bpobail – áit
a mbíonn mórtas ar an uile
dhuine as a gceantar aitiúil

Reáchtáladh comórtas Louth in Bloom 2020 ar bhealach a
chomhlíonann Covid-19 agus tugadh onóir do go leor acu as a
gcuid oibre comhshaoil.
Tugadh onóir d’Ó Méith sa chomórtas bliantúil Mórtas Áite UileOileán i mí na Samhna 2020.
Cuireadh Freagra Pobail Lú i bhfeidhm i Márta 2020 agus chuidigh
sé le níos mó ná 1,000 duine i rith na bliana.
Rinneadh comhairliúcháin fhócasaithe le grúpaí agus eagraíochtaí
mar ullmhúchán do sheoladh Chreat Saorálaithe LCDC Lú.
Bhí freagra na n-oibrithe deonacha ar Ghlao Pobail Covid-19
eisceachtúil agus níor loiceadh ar aon duine a d’iarr cabhair.
Le linn 2020, bhí forfheidhmiú bruscair mar thosaíocht i gcónaí,
mar aon le tacaíocht d’athchúrsáil. Tháinig méadú suas le 50% ar
mhinicíocht na mbailiúchán ar fud an chontae ó bhainc beir leat
chun aghaidh a thabhairt ar an éileamh méadaithe a bhí ann le
linn srianta Covid-19. Tionóladh Clár Feasachta Bruscair, ag díriú
ar an dá réimse a bhfuil imní mhór fúthú agus líon ard daoine
iontu, agus cuireadh 18 bpatról bruscair i bhfeidhm chun labhairt
le cónaitheoirí agus chun a bheith i láthair go feiceálach chun
feasacht a mhúscailt faoi fhadhb an bhruscair. Tugadh tacaíocht
leanúnach do ghrúpaí pobail ina n-iarrachtaí glantacháin agus rinne
an Chomhairle teagmháil leo chun a gcuid málaí glantacháin a
bhailiú. Eisíodh roinnt preasráiteas agus ráiteas eile mar fhreagairt ar
eachtraí bruscair a thug le fios nach nglacfar le haon fágáil bruscair.

Go mbaine ár saoránaigh uile
leas agus taitneamh as na
seirbhísí ealaíon, cultúir agus
leabharlainne

Plean Corparáideach 2019-2024 Tuarascáil Dhul chun Cinn

Le linn 2020, chinntigh plean oibríochta sofhreagrach go
gcomhlíonfaí riachtanais an phobail de réir mar a rinne an fhoireann
úsáid fhíorúil, agus úsáid fhisiciúil, sheirbhísí na leabharlainne a
fhorbairt, a chur chun ainn agus a éascú. Dá bharr sin, cuireadh
béim nua i rith 2020 ar luach na Seirbhíse Leabharlainne a bhí soiléir
do chách roimh an bpaindéim.
Áiríodh ar fhreagra na Seirbhíse Leabharlainne ar an gcur isteach a
lean an phaindéim:
• Oibriú na Líne Cabhraí Glaonna Pobail Lú a oibriú go dtí
Meitheamh 2020.
• Seirbhís tí a bhunú agus a sheachadadh do dhaoine a bhí gafa
sa teach agus do dhaoine leochaileacha.

Teideal

An scéala is déanaí
• Ábhar nua ar líne a chruthú chun tacú le folláine an phobail le
linn Covid-19.#KeepWell
• Caidreamh nua agus caidreamh reatha a fhorbairt le
comhpháirtithe straitéiseacha chun freagraí spriocdhírithe a
sheachadadh chun freastal ar riachtanais an phobail.
• Seirbhís nua Teagmhála & Bailigh agus seirbhís Brabhsáil le
Coinne a phleanáil agus a chur ar fáil. Chuimsigh an tseirbís
úsáid theoranta PC agus spásanna staidéir nuair ab fhéidir.
• Baineadh úsáid as sruthanna maoinithe chun cláir ar líne a
chruthú do phobail a bhí imeallaithe go sóisialta; ceadúnais
scileanna digiteacha a sholáthar, TTRS (Touch, Type, Read
Spell) chomh maith le tionscnaimh chun tacú le háiseanna
agus trealamh céadfach a sholáthar a thacaíonn le tiomantas
Sheirbhís Leabharlainne Lú timpeallacht a chruthú ina
mbeidh cuimsiú, comhtháthú agus comhairliúchán pobail ina
ngnáthchuid den saol.
• D’aistrigh an tionscadal seo spás nár úsáideadh roimhe seo
ar chúl Leabharlann Dhún Dealgan go gairdín leabharlainne
tarraingteach, compordach agus fáilteach a bheidh inúsáidte i
bhformhór na haimsire. Cuirfidh an gairdín leabharlainne seo
áiteanna suíocháin seachtracha sábháilte ar fáil le haghaidh
gníomhaíochtaí, cruinnithe agus obair thionscadail, chomh
maith le léamh agus machnamh. Maolóidh sé an riosca a
ghabhann le haon chineál obair ghrúpa faoi láthair de dheasca
Covid-19.
• Work began in late 2020 to develop an additional My Open
Library service in the ??county. Mhaoinigh an Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail suas le 75% de na costais incháilithe
iomlána chun an trealamh a cheannach agus na mionathruithe
riachtanacha a dhéanamh ar bhrainse Dhroichead Átha. Tá mo
‘Leabharlann Oscailte’ i nDroichead Átha oiriúnach do cheann
de na bailte is mó in Éirinn agus soláthróidh sí feabhsúchán
rochtain ar spás staidéir, spás le haghaidh cruinnithe agus úsáid
ghinearálta uaireanta a oireann don phobal.
• Sheachaid an fhoireann um Cháilíocht na Beatha raon
tionscnamh ‘Folláine le linn Covid-19’ a uaslódáladh ar
www. Louthcoco.ie www. louthcoco.ie chun tacú le sláinte
mheabhrach agus folláine. Chuimsigh na gníomhaíochtaí na
seirbhísí Leabharlainne, Ealaíon, Oidhreachta, Músaem agus
Cartlainne. Sampla amháin is ea Tionscadal Ár nDialann Lú a
bhfuil sé mar aidhm aige eispéiris na Paindéime i Lú a ghabháil
agus a chartlannú.
• I Lú in 2020, rinne Foireann Cultúir Lú de chuid Éire
Chruthaitheach bainistíocht ar cheithre shruth maoinithe
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a chuimsigh réimsí na staire agus na hoidhreachta;
Due to COVID-19 restrictions the following
items
amharcealaíona,
ceardaíocht agus drámaíocht; litríocht agus
are delayed and will be included in the
report
ceol;
agus an timpeallacht. Mhaoinigh an fhoireann 13 ghrúpa
when available:
i dtaighde, pleanáil agus seachadadh tionscadal agus mhaoinigh
siad cúig thionscadal i gcomhar le comhpháirtithe straitéiseacha.
• Lean an tSeirbhís Ealaíon uirthi ag tacú le raon leathan clár
• Statement of Comprehensive Income: agus cónaitheachtaí i Creative Spark, Ionad Ealaíon na Tána
- Expenditure by Division
agus Ionad Ealaíon Droichead. Mar thoradh ar chláir dhíreacha
- Statement of Financial Position
ag an tSeirbhís Ealaíon, agus idirchaidreamh le comhpháirtithe
- Summary Of Major Revenue Collectionsstraitéiseacha
for 2019
cuireadh na gníomhaíochtaí seo a leanas ar fáil:
• Ceol sna Scoileanna: Ceiliúradh na bPíb
• Performance Indicators
• Ceol i Socruithe Cúraim Sláinte
• Taisce Lú, Rogha an Choimeádaí
• Oíche Chultúir 2020
Áit iontach maireachtála a
dhéanamh de Lú ar son
• Ár seanóirí
• Ár nglúin óg
• Imircigh agus gach pobal
mionlaigh
• Daoine faoi mhíchumas
ar mian leo gnáthshaol a
chaitheamh

• Sheol an tionscadal EU-SHAFE i gcomhar le hAoischairdiúil
Lú aighneacht chuig an Aire Airgeadais chun maoiniú do
dhaoine scothaosta a mhéadú chun cabhrú le costais nascachta
leathanbhanda
• Seoladh an clár Super Connectors go déanach i 2020
• Ghlac baill Chomhairle na nÓg páirt sa Tionscadal Idirghlúine
Reach Out
• D’fhoilsigh Contaetha Lú agus na Mí a gComhstraitéis um
Lánpháirtíocht Imirceach
• D’fhorbair Fóram do Dhaoine Scothaosta Lú treoir chun cabhrú
le seantuismitheoirí fanacht sábháilte, ceangailte, feasach agus
sona le linn na paindéime
• Lean foireann an Aonaid Spóirt ar aghaidh ag obair le hoifigigh
ábhartha na Roinne chun maoiniú a fháil chun Saoráid Áiteanna
Ghléasta a chruthú in Ionad Fóillíochta Dhún Dealgan
• Tá cóiríocht curtha ar fáil do 92 iarratasóir tithíochta agus
aistrithe faoi mhíchumas, atá comhionann le 118% den sprioc
bhliantúil
• Tugadh 36 tionscadal oiriúnaithe do thionóntaí na Comhairle
chun críche in 2020.

Plean Corparáideach 2019-2024 Tuarascáil Dhul chun Cinn

UISCE
Cuspóir

Dul chun cinn

Oibriú le hUisce Éireann chun
soláthar leanúnach
slán sábháilte d’uisce óil a
chinntiú a bheidh dóthanach
chun riachtanais forbartha an
contae a chomhlíonadh

D’oibrigh Comhairle Contae Lú go dlúth le hUisce Éireann faoi
Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse chun uisce óil sábháilte agus slán a
chinntiú i gContae Lú. D’oibrigh an Chomhairle le foireann Seirbhísí
Ceangail agus Forbróra Uisce Éireann agus a fhoireann Straitéis
Sócmhainní chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais forbartha
Chontae Lú.

Clár caomhnaithe uisce a chur
i bhfeidhm chun caillteanas
uisce a íoslaghdú ón líonra
dáileacháin i gcomhar le
hUisce Éireann

D’oibrigh Comhairle Contae Lú le hUisce Éireann ar chlár
gníomhach chun sceitheadh uisce ar fud an chontae a bhrath agus
a dheisiú, uisce gan tásc a laghdú agus caillteanas ar fud an líonra
a íoslaghdú.

Soláthar a dhéanamh do
chórais cóireála fuíolluisce
agus bailiúcháin, i gcomhar
le hUisce Éireann, chun
riachtanais na bPleananna
Bainistíochta Dobharcheantair
a chomhlíonadh

Oibríonn Comhairle Contae Lú le hUisce Éireann chun bheith cinnte
go gcomhlíonfar an reachtaíocht ábhartha agus na gceadúnas
doirte sceite.

The Battle Of The Boyne field
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Ráitis Airgeadais

RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS AR CHUNTAS IONCAIM &
CAITEACHAIS) DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2020
Tugtar le chéile sa Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais gach ioncam agus caiteachas a bhaineann
le hioncam.
Taispeánann sé an barrachas/easnamh don bhliain.
Taispeántar aistrithe chuig/ón gcúchiste mar
mhíreanna ar leithligh agus ní leithdháiltear iad de
réir rannán seirbhíse.
Faoi Nóta 16 leithdháiltear aistrithe de réir rannán
seirbhíse sa leagan amach céanna agus atá ag Tábla
A den bhuiséad glactha údaráis áitiúil.

Ráitis Airgeadais

Caiteachas de réir Rannáin

Ollchaiteachas
2020

Caiteachas de réir Rannáin

Ioncam
2020

Glanchaiteachas Glanchaiteachas
2020
2019

€

€

€

€

Tithíocht & Tógáil		

33,475,911

34,121,128

(645,217)

(977,270)

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht		

25,539,180

13,879,261

11,659,919

10,396,917

Seirbhísí Uisce		

6,308,006

6,248,595

59,410

358,960

Bainistíocht Forbartha 		

32,092,908

26,688,099

5,404,809

5,511,709

Seirbhísí Comhshaoil 		

15,888,130

2,231,802

13,656,32

13,328,371

Caitheamh Aimsire & Taitneamhachtaí		

7,419,433

1,034,167

6,385,266

6,762,994

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas		

847,324

466,083

381,241

626,875

Seirbhísí Ilghnéitheacha		

27,067,215

25,556,478

1,510,737

4,482,129

148,638,106

110,225,613

38,412,493

40,490,686

Rátaí 				

35,437,457

32,800,980

Cáin Mhaoine Áitiúil 				

9,866,198

9,866,198

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh Aistrithe			

6,891,161

2,176,492

(6,834,099)

(1,771,661)

Barrachas / (Easnamh) Foriomlán don bhliain 			

57,062

404,831

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 2020				

950,351

545,520

1,007,413

950,351

Caiteachas/Ioncam Iomlán

Glanchostas na Rannán atá le maoiniú as 			
Rátaí & Cáin Mhaoine Áitiúil

Aistraithe ó/(chuig) cúlchistí

		

Cúlchiste Ginearálta @ 31 Nollaig 2020			
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Ráiteas ar an Staid Airgeadais
Ráiteas ar an Staid Airgeadais		
CLÁR COMHARDAITHE) AG 31Ú NOLLAIG 2020

Achoimre ar na Mórbhailiúcháin Ioncaim 2020
2020

€

2019

A		

€

Cineál
Féichiúnaí

Sócmhainní Seasta
Oibríochtúil		

735,171,991

696,157,290

Bonneagair		

1,355,364,519

1,355,364,519

Pobail		

4,392,593

4,280,888

Neamhoibríochtúil		

Obair idir Lámha agus Réamhchostais
Féichiúnaithe Fadtéarmacha

50,035,497

50,035,497

2,144,964,601

2,105,838,194

23,077,193

20,036,453

109,538,063

90,452,617

Sócmhainní Reatha
Stoic		

-

-

Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí		

32,994,270

25,897,454

Infheistíochtaí Bainc		

44,573,632

35,785,498

Airgead sa Bhanc		

8,205,870

4,409,693

Airgead Tirim faoi Thuras		

211,416

235,091

85,985,188

66,327,736

Rótharraingt Bainc		

-

-

Creidiúnaithe & Fabhruithe		

40,722,404

25,516,581

Léasanna Airgeadais		

-

-

40,722,404

25,516,581

45,262,784

40,811,155

136,579,875

138,538,287

Dliteanais Reatha (Méideanna a dhlífear laistigh de bhliain)

Glansócmhainní Reatha / (Dliteanais)
Creidiúnaithe (Méideanna a dhlífear tar éis níos mó ná bliain)
Iasachtaí Iníoctha		
Léasanna Airgeadais		

-

-

Taiscí In-aisíoctha		

16,048,209

15,618,870

Eile		

58,462,792

39,946,432

211,090,876

194,103,589

2,135,838,790

2,085,161,016

Cuntas Caipitlithe		

2,144,964,601

2,105,838,194

WIP ioncaim		

27,016,050

22,456,279

Cúlchiste Ginearálta Ioncaim		

1,007,413

950,351

Cúlchistí Sonracha Eile		

469,071

469,071

Iarmhéideanna Eile		

(37,618,345)

(44,552,879)

2,135,838,789

2,085,161,016

Glansócmhainní
Arna n-ionadú ag

Cúlchistí Iomlána
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B

C

D

E		

F		

G

Riaráiste Fabhruithe- Coigeart- Díscríofa Tarscaoileadh Iomlán le
isteach @
Dochar
uithe do
agus
bailiú
1/1/2020 na bliana
réadCreidiúintí
=
reatha
mhaoin
(B+C-D-E-F)
(Comhlán) fholamh
€

€

€

€

€

€

H

Méid a
bailíodh

€

I

J

K

Riaráiste
Riaráiste
%
deiridh @ amhrasach Bailthe
31/12/2020 ar leith*
= (H)/
= (G-H)
(G-J)
**
€

€

€

Rátaí
8,931,758 35,437,457 5,827
19,361,099
25,002,289 13,971,997 11,030,292 2,664,610 63%
										
Cíosanna &
Bliantachtaí 3,120,601 12,475,404
15,138
15,580,868 12,612,304
2,968,564
- 81%
										
Iasachtaí
Tithíochta
329,693 1,516,183
0
1,845,876
1,562,516
283,360
- 85%

* Riaráistí amhrasacha sonracha = (i) Iarratais ar fholúntais ar feitheamh / critéir nár comhlíonadh & (ii) Cuntais
faoi scrúdaitheoireacht/glacadóireacht/leachtú agus gan aon chumarsáid maidir leis an toradh dóchúil.
** Chun tionchar Covid-19 ar ghnólachtaí incháilithe a mhaolú le linn 2020, d’fhógair an Rialtas scéim um
tharscaoileadh rátaí 9 mí. Taispeántar na méideanna a tharscaoiltear sa cholún Tarscaoilte / Creidmheasanna sa
tábla thuas agus mar thoradh air sin tá laghdú comhfhreagrach ar an iomlán atá le bailiú. Is é an éifeacht atá
leis seo freisin an % a bhailítear sa cholún deiridh a laghdú. Fuair an Chomhairle deontas cothrom leis an méid
a tarscaoileadh agus tá sé seo san áireamh san ioncam deontais in Aguisín 3. Chun críocha comparáide leis
an mbliain roimhe sin dá mbeadh an t-ioncam san áireamh sa cholún don mhéid a bailíodh seachas sa cholún
Tarscaoilte / Creidmheasanna bheadh an % a bailíodh cothrom le 80%.
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Táscairí Feidhmíochta

Táscairí Feidhmíochta

Topaic

Táscaire

Luach

Topaic

Táscaire

Tithíocht: H1,
H2 & H4
Ceadaithe

A. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht an Údaráis
Áitiúil (ÚÁ) ag 1/1/2020

3,838

B. Líon na n-áiteanna cónaithe a cuireadh le stoc faoi
úinéireacht an ÚA le linn 2020 (cibé tógtha nó ceannaithe)

156

Tithíocht: H3
& H5
Ceadaithe

A. An t-am a thóg sé, ar an meán, ó folmhaíodh áit chónaithe
go dtí an dáta in 2020 nuair a rinneadh an áit chónaithe a
athligean mar mheán de na háiteanna cónaithe ar fad

39 seachtaine

B. An méid a caitheadh ar an áit chónaithe a ullmhú lena
athligean in 2020, mar mheán de na háiteanna cónaithe ar
fad

€16,927.33

Líon na n-áiteanna cónaithe a bhí athligthe ar dháta ar bith
in 2020 (taobh amuigh dóibh siúd a bhí folamh de bharr
scéim athchóirithe ar fud an eastáit)

75

2

Líon na seachtainí ón dháta an fholmhaithe go dtí dáta na
tionóntachta nua

2925
seachtaine

A. Céatadán na dtithe iomlán faoi úinéireacht ÚL a bhí folamh
ar an 31/12/2020

1.73 %

An caiteachas iomlán ar dheisiúcháin a bhí riachtanach chun
na tithe a athligean

€1,269,550

Líon na dtithe sa stoc iomlán a bhí gan tionónta ar an
31/12/2020

69

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i gceantar ÚL ag
deireadh Meitheamh 2020

8227

A. Caiteachas le linn 2020 ar chothabháil thithíocht ÚÁ a
tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020,
roinnte ar líon na dtithe i stoc ÚL ag 31/12/2020, i.e. an H1E
lúide líon táscaire H1F

€608.92

B. Líon na dteach ar cíos a ndearnadh cigireacht orthu in 2020

541

C. Céatadán na dtithe a ndearnadh cigireacht orthu in 2020
a bhfuarthas nár chomhlíon na Rialacháin Caighdeán

99.75 %

Caiteachas ar stoc ÚL a chothabháil, tiomsaithe ón 1 Eanáir
2020 go dtí an 31 Nollaig 2020, lena n-áirítear pleanáil
bheartaithe agus caiteachas a cháiligh do dheontais, ar nós
deontais an Údaráis Fuinnimh Inmharthana le haghaidh
oibreacha Clár Uasghrádaithe Creatlaighach gan caiteachas ar
réadmhaoin folamh agus caiteachas faoi mhórchead ceadaithe
scéimeanna athchóirithe (i.e. Athghiniúint cheadaithe nó faoi
na Scéimeanna Oibreacha Feabhais) a chur san áireamh.

€2,424,107

D. Líon na n-áiteanna cónaithe a measadh a bhí comhlíontach
in 2020 taobh amuigh díobh siúd a measadh a bhí
neamhchomhlíontach ar dtús)

19

C. Líon na dteach faoi úinéireacht ÚL a díoladh in 2020

11

D. Líon na dteach faoi úinéireacht ÚL a leagadh in 2020

0

E. Líon na dteach faoi úinéireacht ÚL ag 31/12/2020
F. Líon na dteach faoi úinéireacht ÚL a beartaíodh a leagan
faoin scéim cheadaithe de chuid na Roinne TPRÁ

3983

Luach
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Topaic

Táscaire

Tithíocht: H6
Ceadaithe

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála a aicmítear
mar dhaoine atá gan dídean le fada an lá mar % de líon
iomlán na ndaoine fásta gan dídean agus a bhí i gcóiríocht
éigeandála ag deireadh 2020

61.04 %

Líon na ndaoine fásta a aicmítear mar dhaoine gan dídean
agus a bhí i gcóiríocht éigeandála ar oíche 31 Nollaig 2020
mar a taifeadadh iad ar chóras PASS

77

Líon na ndaoine sin a bhí, ar 31/12/2007, i gcóiríocht
éigeandála le 6 mhí as a chéile, nó le 6 mhí san iomlán sna
12 mhí deiridh

47

Bóithre:
R1 & R2
Ceadaithe

Luach

Topaic

A. (a) An % de chiliméadair de bhóithre réigiúnacha a fuair
rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh 31/12/2020

90.20 %

A. (b) % na gciliméadar de phríomhbhóithre áitiúla a fuair
rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh 31 Nollaig 2020

93.80 %

A. (c) % na gciliméadar de bhóithre tánaisteacha áitiúla a
rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh 31 Nollaig 2020

93.60 %

A. (d) % na gciliméadar de bhóithre treasacha áitiúla a fuair
rátáil PSCI sa tréimhse 60 mhí roimh 31 Nollaig 2020

86.90 %

B. (a.1) % na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha iomlána a
fuair rátáil PSCI de 1-4 acu ag 31 Nollaig 2020

0.60 %

B. (a.2) % na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha iomlána a
fuair rátáil PSCI de 5-6 acu ag 31 Nollaig 2020

4.60 %

B. (a.3) % na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha iomlána a
fuair rátáil PSCI de 7-8 acu ag 31 Nollaig 2020

62.60 %

B. (a.4) % na gciliméadar de bhóithre réigiúnacha iomlána a
fuair rátáil PSCI de 9-10 acu ag 31 Nollaig 2020

30.60 %

B. (b.1) % na gciliméadar de phríomhbhóithre áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 1-4 acu ag 31 Nollaig 2020

12.20 %

Táscaire

Luach

B. (b.2) % na gciliméadar de phríomhbhóithre áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 5-6 acu ag 31 Nollaig 2020

6.00 %

B. (b.3) % na gciliméadar de phríomhbhóithre áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 7-8 acu ag 31 Nollaig 2020

70.50 %

B. (b.4) % na gciliméadar de phríomhbhóithre áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 9-10 acu ag 31 Nollaig 2020

10.80 %

B. (c.1) % na gciliméadar de bhóithre tánaisteacha áitiúla a
raibh rátáil PSCI de 1-4 acu ag 31 Nollaig 2020

15.50 %

B. (c.2) % na gciliméadar de bhóithre tánaisteacha áitiúla a
raibh rátáil PSCI de 5-6 acu ag 31 Nollaig 2020

6.10 %

B. (c.3) % na gciliméadar de bhóithre tánaisteacha áitiúla a
raibh rátáil PSCI de 7-8 acu ag 31 Nollaig 2020

69.40 %

B. (c.4) % na gciliméadar de bhóithre tánaisteacha áitiúla a
raibh rátáil PSCI de 9-10 acu ag 31 Nollaig 2020

7.90 %

B. (d.1) % na gciliméadar de bhóithre treasacha áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 1-4 acu ag 31 Nollaig 2020

23.30 %

B. (d.2) % na gciliméadar de bhóithre treasacha áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 5-6 acu ag 31 Nollaig 2020

26.80 %

B. (d.3) % na gciliméadar de bhóithre treasacha áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 7-8 acu ag 31 Nollaig 2020

22.50 %

B. (d.4) % na gciliméadar de bhóithre treasacha áitiúla a raibh
rátáil PSCI de 9-10 acu ag 31 Nollaig 2020

15.40 %

A1. Ciliméadair de bhóithre réigiúnacha a neartaíodh le linn
2020

7.7 km

A2. An méid a caitheamh ar neartú bóithre réigiúnacha
le linn 2020

€1388521.00
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Topaic

Táscaire

Topaic

Táscaire

Luach

Uisce:
W1 & W2
Ceadaithe

% de Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil a chomhlíon
riachtanais reachtúla maidir le monatóireacht a dhéanamh ar
chaighdeán na soláthairtí príobháideacha uisce óil le linn 2020

1.00%

0%

A3. Meánchostas aonaid neartú na mbóithre réigiúnacha
de réir an mhéadair chearnaigh (€/m2)

€25.11

B1. Ciliméadair de bhóithre réigiúnach a athshéalaíodh le
linn 2020

4.7 km

B2. An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe ar bhóithre
réigiúnacha le linn 2020

€294,373.00

Líon na scéimeanna cláraithe a ndéanann gach údarás áitiúil
monatóireacht orthu mar chéatadán de na scéimeanna
iomlána atá cláraithe
Líon na scéimeanna cláraithe a ndearnadh monatóireacht
orthu in 2020

0

€9.81

Líon na scéimeanna cláraithe in 2020

7

B3. Meánchostas aonaid athshéalú na mbóithre áitiúla
in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

Motarcháin:
R3
Ceadaithe

Luach

C1. Ciliméadair de bhóithre áitiúlia a neartaíodh le linn 2020

30.3 km

C2. An méid a caitheadh ar bhóithre áitiúla a neartú le linn
2020

€3,392,677.00

C3. Meánchostas aonaid neartú na mbóithre áitiúla in
aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2

€16.38

D1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla a athshéalaíodh le linn
2020

30.2 km

D2. An méid a caitheadh ar bhóithre áitiúla a athshéalú
le linn 2020

€814,627.00

D3. Meánchostas aonaid athshéalú na mbóithre áitiúla
in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

€4.85

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar líne (i.e.
rinneadh an t-idirbheart a phróiseáil agus eisíodh an diosca
cánach) in 2020

Dramhaíl: E1
Ceadaithe

Comhshaoil
Truailliú: E2
Ceadaithe

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, atá
suite i limistéar atá clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a bhí
ag soláthar seirbhís trí bhosca bruscair ar an 31 Nollaig 2020.

22,884

B. % na dteaghlach laistigh de limistéar an údaráis áitiúil
dá seasann an uimhir ag A (bunaithe ar chomhchruinniú de
bhreis is 500)

76.39 %

A1. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán
ina leith le linn 2020

1,993

A2. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh idir 1 Eanáir 2020
agus 31 Nollaig 2020

2,077

A3. Líon iomlán na gcásanna a bhí idir lámha ag 31 Nollaig
2020

164

Líon na gcásanna a tugadh ar aghaidh ó dheireadh 2019

248

84.25 %
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Topaic

Táscaire

Truailliú Bruscair:
E3
Ceadaithe

A1. % an cheantair de limistéar an ÚÁ a bhí gan truailliú nó
saor ó bhruscar in 2020 nuair a rinneadh suirbhé air

8%

A2. % an cheantair de limistéar an ÚÁ a bhí truaillithe beagán
in 2020 nuair a rinneadh suirbhé air

64 %

A3. % an cheantair de limistéar an ÚÁ a bhí measartha
truaillithe in 2020 nuair a rinneadh suirbhé air

29 %

A4. % an cheantair de limistéar an ÚÁ a bhí truaillithe go
suntasach in 2020 nuair a rinneadh suirbhé air

0%

A5. % an cheantair de limistéar an ÚÁ a bhí truaillithe go
dona in 2020 nuair a rinneadh suirbhé air

0%

A. % na scoileanna ar bronnadh/athnuadh stádas bratach
glas orthu Stádas brataigh sa dá bhliain go 31 Nollaig 2020

Stádas Brataí
Ghlaise: E4
Ceadaithe

Scoileanna a fuair Bratach Ghlas den chéad uair in 2020
Scoileanna a d’athnuaigh a mBratach Ghlas in 2020

Luach

Topaic

Táscaire

Pleanáil: P1
Ceadaithe

A. Foirgnimh iniúchta mar chéadatán de líon na bhfoirgneamh
nua a fógraíodh don údarás áitiúil

3.30 %

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a fógraíodh don údarás
áitiúil .i. foirgnimh inar sheirbheáil tógálaí nó forbróir Fógra
Tosaithe bailí ar an údarás áitiúil sa tréimhse 1 Eanáir 2020
go 31 Nollaig 2020

1182

Líon na bhfoirgneamh nua a fógraíodh don údarás áitiúil
in 2020 a ndearna an t-údarás áitiúil cigireacht amháin ar a
laghad ar an láthair orthu le linn 2020

39

A. Líon na gcinntí ÚÁ a bhí mar ábhar le hachomharc chuigi
an mBord Pleanála a chinn an Bord ar dháta ar bith in 2020:

34

51.09 %

B.% na gcinntí ag A inar deimhníodh (le héagsúlú nó gan
éagsúlú) an cinneadh a rinne an ÚÁ

73.53 %

0

Líon na gcinntí lenar deimhníodh cinneadh an údaráis áitiúil
(le héagsúlú nó gan éagsúlú

25

A. Iomlán na gcásanna pleanála a tharchuir nó a thionscain
an t-údarás áitiúil sa tréimhse 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig
2020 a imscrúdaíodh

268

B. Iomlán na gcásanna imscrúdaithe a dúnadh le linn 2020

235

Pleanáil:
P2 & P3
Ceadaithe

22

Scoileanna a raibh Bratach Ghlas acu ó 2019 agus nach gá
dóibh athnuachan mar sin go dtí 2021

25

Éifeachtúlacht
Fuinnimh: E5
Ceadaithe

A. An coigilteas carnach & ar fhuinneamh a baineadh amach
faoin 31 Nollaig 2020 i gcomparáid leis an mbliain bhonnlíne
(2009)

1.00%

Soilsiú poiblí:
E6 Ceadaithe

A. Vatacht iomlán inbhilleáilte den chóras soilsithe poiblí

6809.09 MWh

B. Vatacht iomlán inbhilleáilte den chóras soilsithe poiblí

113.28 W

C. Céatadán den chóras iomlán dá seasann soilse LED

Luach

35.00 %

Líon na soilse LED sa chóras soilsithe poiblí

5,069

Líon na soilse SOX-SON sa chóras soilsithe poiblí

9,414

C. % na gcásanna ag B a caitheadh amach mar chásanna
beagbhríocha, mionchúiseanna nó cásanna gan bunús nó a
dúnadh de bhrí go raibh siad ina bhforbairtí díolmhaithe

57.02 %

D. % na gcásanna ag B a réitíodh chun sástacht an ÚÁ trí
idirbheartaíocht

2.98 %

E. % na gcásanna ag B a dúnadh tar éis imeachtaí imeachtaí
forfheidhmithe

40.0 %

F. Lion iomlán na gcásanna pleanála a bhí á n-imscrúdú ag
3 Nollaig 2020

251
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Topaic

Pleanáil: P4 & P5
Ceadaithe

Táscaire

Luach

Líon na gcásanna ag ‘B’ a caitheadh amach faoi alt 152(2), An
tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

134

Líon na gcásanna ag ‘B’ a réitíodh chun sástacht an ÚÁ trí
chainteanna

7

Líon na gcásanna ag ‘B’ a dúnadh tar éis imeachtaí
forfheidhmithe

94

A. An Ráiteas Bliantúil Airgeadais:2020 Clár D sonraí roinnt ar
dhaonra an limistéir ÚÁ de réir Dhaonáireamh 2016

€30.33

Ráiteas Bliantúil Airgeadais sonraí Chlár D comhdhéanta de
D01-Pleanáil ar aghaidh, D02 – Bainistíocht Forbartha, D03
– Forfheidhmiú (an cion ábhartha de Chlár D den muirear
bainistíochta lárnach san áireamh) do 2020

€3,909,301

A. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta
dóiteáin a cinneadh in 2020 (ceadaithe nó diúltaithe) laistigh
de dhá mhí ón uair a fuarthas iad

57.32 %

B. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta
dóiteáin a fuarthas in 2020 (ceadaithe nó diúltaithe) a
cinneadh laistigh de Thréimhse fhadaithe a aontaíodh leis an
iarratasóir

31.71 %

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ar
dhóiteán a fuarthas in 2020 nár aistarraing an t-iarrthóir

82

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ar dhóiteán
a cinneadh in 2020 (ceadaithe nó diúltaithe) laistigh de mhí
ón dáta a fuarthas an t-iarratas

47

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ar dhóiteán
a cinneadh in 2020 (ceadaithe nó diúltaithe) laistigh de
thréimhse fhadaithe ama aontaithe

26

Topaic

Táscaire

Seirbhís
Dóíteáin: F1
Ceadaithe

A. An Ráiteas Bliantúil Airgeadais (RBA): Sonraí an chaiteachais
i gcás Clár E maidir le 2020 roinnte ar dhaonra cheantar ÚL de
réir fhigiúirí Dhaonáirimh 2016 don daonra a bhfreastalaíonn
an t-údarás dóiteáin orthu de réir thuarascálacha Chur Chuige
Riosca-bhunaithe Chéim 1

€60.05

Sonraí caiteachais Chlár E den RBA comhdhéanta de E11 –
Oibriú na Seirbhíse Dóiteáin agus E12 – Cosc Dóiteáin maidir
le 2020

€9,392,716.98

A. An meán-am a thóg sé, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin
a shlógadh i stáisiúin lánaimseartha i gcás dóiteáin

1.6 nóim

A. An meán-am a thóg sé, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin
(seirbhís choinnithe) a shlógadh i stáisiúin pháirt-aimseartha
i gcás dóiteáin

4.8 2nóim

C. An meán-am a thóg sé, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin a
shlógadh i stáisiúin lánaimseartha i gcás eile (neamhdhóiteáin)

1.72 nóim

D. An meán-am a thóg sé, i nóiméid, chun briogáid dhóiteáin
(seirbhís choinnithe) a shlógadh i stáisiúin pháirt-aimseartha i
gcás teagmhas éigeandála eile (neamhdhóíteáin)

5 nóim

A. % de chásanna dóiteáin ina rabhthas ar an láthair den
chéad uair laistigh de 10 nóiméad

71.11 %

B. % de chásanna dóiteáin ina rabhthas ar an láthair den
chéad uair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad

25.93 %

C. % de chásanna dóiteáin ina rabhthas ar an láthair den
chéad uair tar éis 20 nóiméad

2.96 %

D. % de chásanna i gcás gach teagmhas éigeandála eile ina
rabhthas ar an láthair den chéad uair laistigh de 10 nóiméad

58.14 %

E. % de chásanna i gcás gach teagmhas éigeandála eile ina
rabhthas ar an láthair ina rabhthas ar an láthair den chéad uair
tar éis 10 nóiméadach laistigh de 20 nóiméad

38.14 %

Seirbhís
Dóíteáin:
F2 & F3
Ceadaithe

Luach
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Topaic

Táscaire
F. % de chásanna i gcás gach teagmhas éigeandála eile ina
rabhthas ar an láthair ina rabhthas ar an láthair den chéad
uair tar éis 20 nóiméad

Luach
3.72 %

Topaic

Táscaire

Seirbhís
Leabharlann:
Costas L1
Ceadaithe

A. Líon na gcuairteanna an duine ar leabharlanna i gcomparáid
le líon cheantar an ÚÁ de réir Dhaonáireamh 2016
B. Líon na míreanna a eisíodh d’iasachtaithe sa bhliain

Luach
0.71

221,881

Líon iomlán na nglaoch amach maidir le dóiteáin idir 1 Eanáir
2020 agus 31 Nollaig 2020

810

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina raibh an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair den chéad uair laistigh de 10 nóiméad

576

D. Líon na mball cláraithe leabharlainne sa bhliain

18,103
92,077

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina raibh an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20
nóiméad

210

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna idir 1/1/20120
agus 31/12/2020

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina raibh an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair den chéad uair tar éis 20 nóiméad

24

A. Sonraí Chlár F den Ráiteas Bliantúil Airgeadais maidir le
2020 roinnte ar dhaonra an cheantair údaráis áitiúil de réir
Dhaonáireamh 2016

€21.87

Líon iomlán na nglaoch amach maidir le gach teagmhas
Éigeandála eile (.i. taobh amuigh de dhóiteáin) ón 1 Eanáir
2020 go dtí an 31 Nollaig 2019

215
B. An caiteachas bliantúil in aghaidh an duine ar bhailiúcháin
sa tréimhse 1/1/2020 go 31/12/2020

€0.99

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin seo ina raibh an chéad
inneall dóiteáin ar an láthair laistigh de 10 nóiméad

125

€2,819,085

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin seo ina raibh an chéad
inneall dóiteáin ar an láthair den chéad uair tar éis 10 nóiméad
ach laistigh de 20 nóiméad

82

A. Sonraí Chlár F den Ráiteas Bliantúil Airgeadais
comhdhéanta de F02 – Oibriú na Seirbhíse Leabharlainne
agus Cartlainne (lena n-áirítear an chionroinnt ábhartha den
mhuirear lárnach bainistíochta maidir le Clár F) maidir le 2020
B. An caiteachas bliantúil ar stoc nua a fuair an leabharlann
sa bhliain

€127,502

Líon na gcásanna neamhdhóiteáin seo ina raibh an chéad
inneall dóiteáin ar an láthair den chéad uair tar éis 20 nóiméad

8

C. Líon na mball gníomhach i gcomparáid le líon an phobail

Seirbhís
Leabharlann:
L2 zCeadaithe

0.08

171
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Topaic

Topaic

Táscaire

Óige agus
Pobal:
Y1 & Y2
Ceadaithe

A. Céatadán na scoileanna áitiúla atá páirteach sa Chomhairle
Óige áitiúil/i scéim Chomhairle na nÓg

89.47 %

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i gceantar ÚL ag
31/12/2020

19

Líon na scoileanna dara leibhéal i gceantar ÚL ar fhreastail
ionadaithe uathu ar Chruinniú Cinn Bliana Chomhairle na
nÓg áitiúil in 2020

17

A. Líon na n-eagraíochtaí a bhí san áireamh ar an gClár
Contae Agus céatadán na n-eagraíochtaí sin a roghnaigh
a bheith mar chuid den Choláiste Cuimsithe Sóisialta laistigh
den PPN

29.68

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a bhí san áireamh i gClár an
Chontae don limistéar údaráis áitiúil ag 31 Nollaig 2020

401

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a chláraigh den chéad uair in
2020

59

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh dul isteach Sa Choláiste
Toghcháin Cuimsiú Sóisialta ar cibé dáta ar chláraigh siad
don PPN

119

Corparáideach:
C1, C2, C4 & C5
Ceadaithe

Luach

A. Líon na foirne coibhéiseach lánaimseartha ag 31 Nollaig
2020

602.70

A. Céatadán na laethanta íoctha oibre a cailleadh de bharr
breoiteachta trí shaoire a dheimhnigh dochtúir in 2020

3.58 %

B. Céatadán na laethanta íoctha oibre a cailleadh de bharr
breoiteachta trí shaoire féindeimhnithe in 2020

0.27 %

Líon iomlán na laethanta oibre a cailleadh de bharr
breoiteachta trí shaoire a dheimhnigh dochtúir in 2020

5439.27 lá

Líon iomlán na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteacht
trí shaoire féindeimhnithe in 2020

532.5 lá

Táscaire
Líon na laethanta oibre neamhíoctha a cailleadh do
neamhláithreach tinnis a cuireadh san áireamh in iomlán na
laethanta tinnis féindeimhnithe in 2020

163 lá

Líon na laethanta oibre neamhíoctha a cailleadh do
neamhláithreach tinnis a cuireadh san áireamh in iomlán na
laethanta tinnis a dheimhnigh dochtúir In 2020

538.77 lá

Má tá aon bhall foirne ar saoire bhreoiteachta fhadtéarmach
(.i. tréimhse leanúnach is faide ná 4 seachtaine), cuir isteach
nóta téacs den líon foirne atá ar saoire bhreoiteachta
fhadtéarmach

54 ball foirne
ar saoire
bhreoiteachta
fhadtéarmach

A. Gach costas TFC sa tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31
Nollaig 2020, roinnte ar líon na gCoibhéis Lánaimseartha

€3,656.76

Gach costas TFC in 2020

Corparáideach:
C3
Ceadaithe

Luach

€2,203,930.82

A. Gach costas TFC a ríomhadh in C4 mar chéatadán de
chaiteachas Ioncaim

1.48

Caiteachas Ioncaim Iomláin ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31
Nollaigh roimh aistrithe chuig nó nó ó chúlchistí

148638106

A. An líon leathanach iomlán in aghaidh an duine ar féachadh
orthu ar láithreáin ghréasáin an údaráis áitiúil in 2020

8.17

B. Líon iomlán na leantóirí in aghaidh duine ag 2020 de
Chuntais meán sóisialta an údaráis áitiúil (más ann)

0.07

Líon iomlán carnach na n-amharc leathanach ar gach suíomh
gréasáin a oibríonn an t-údarás áitiúil sa tréimhse ón 1 Eanáir
2020 go 31 Nollaig 2020 a fuarthas ó sheirbhís anailísíochta
gréasáin clibeála leathanach ar an láithrean nó a coibhéis

1,053,371

Líon iomlán na n-úsáideoirí meán sóisialta a bhí ag leanúint
an údaráis áitiúil ar láithreáin mheán sóisialta ar bith ag 31
Nollaig 2020

9,198

Tá cuntas Twitter ag Leo Lú a bhfuil 3,245 leantóir aige.
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Táscairí Feidhmíochta

Topaic

Airgeadas:
M1
go M4
Ceadaithe

Táscaire

Luach

Topaic

Táscaire

Luach

Líon na gcuntas meán sóisialta arna n-oibriú ag an údarás
áitiúil

1

Figiúr an ioncaim iomláin 2020 ón Ráiteas ar Ioncaim agus
Caiteachais den RBA

€155529268

Cuir in iúl an raibh aon athrú ar na beartais fianán ar
shuíomhanna na n-údarás áitiúil agus an dáta a tháinig sé i
bhfeidhm

Chuireamar
ár gcóras
bainistíochta
fianán suíomh
Gréasáin i
bhfeidhm ar an
01/09/2020

Figiúr an chaiteachais iomlán 2020 ón Ráiteas ar an gCuntas
Ioncaim agus Caiteachais den RBA

€148638106

Caiteachas ioncaim 2020 taobh amauigh de chaiteachas
contae/seirbhíse Comhroinnte do sholáthraithe seirbhíse Hap,
MyPay, DRHE agus Seirbhísí Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

€148638106

A. (a) Ráta bailithe rátaí in Aguisín 7 den Ráiteas Bliantúil
Airgeadais do 2016

68.6 %

A. (b) Leibhéal baiithe Rátaí & Bliantachtaí in Aguisín 7 den
RBA do 2016

71.0 %

A. (c) Leibhéal baiithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den
RBA do 2017

72.9 %

A. (a) Ráta bailithe Rátaí in Aguisín 7 den Ráiteas Bliantúil
Airgeadais do 2017

75.0 %

B. (b) Leibhéal baiithe Rátaí & Bliantachtaí in Aguisín 7 den
RBA do 2017

69.0 %

B. (c) Leibhéal baiithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den
RBA do 2017

75.0 %

C. (a) Ráta bailithe Rátaí in Aguisín 7 den Ráiteas Bliantúil
Airgeadais do 2018

80.0 %

C. (b) Leibhéal baiithe Rátaí & Bliantachtaí in Aguisín 7 den
RBA do 2018

76.0 %

C. (c) Leibhéal baiithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den
RBA do 2018

76.0 %

D. (a) Ráta bailithe Rátaí in Aguisín 7 den Ráiteas Bliantúil
Airgeadais do 2019

83.0 %

A. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31 Nollaig 2016 sa Chuntas
Ioncaim ón Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais
den RBA

€0

B. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31 Nollaig 2017 sa Chuntas
Ioncaim ón Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais
den RBA

€395594

C. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31 Nollaig 2018 sa Chuntas
Ioncaim ón Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais
den RBA

€545520

D. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31 Nollaig 2018 sa Chuntas
Ioncaim ón Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais
den RBA

€950351

E. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31 Nollaig 2020 sa Chuntas
Ioncaim ón Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais
den RBA

€1007413

F. Barrachas/iarmhéid carnach ag 31/12/2014 mar chéatadán
den Ioncam Iomlán in 2020 ón Ráiteas Ioncaim agus
Caiteachais den RBA

0.65 %

G. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine in 2020

€1153.27

H. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine in 2020
taobh amuigh de chaiteachas suntasasch as contae/seirbhís
chomhroinnte

€1153.27
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Táscairí Feidhmíochta

Topaic

Táscaire

Luach

Topaic

Táscaire

Luach

D. (b) Leibhéal baiithe Rátaí & Bliantachtaí in Aguisín 7 den
RBA do 2019

80.0 %

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir le
2020

€1,643,071.65

D. (c) Leibhéal baiithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den
RBA do 2019

82.0 %

Luach iomlán na n-éileamh a socraíodh faoi bharrachas 2018

€0

Luach iomlán na n-éileamh a socraíodh faoi bharrachas 2019

€0

E. (a) Ráta bailithe Rátaí in Aguisín 7 den Ráiteas Bliantúil
Airgeadais do 2020

63 %
Luach iomlán na n-éileamh a socraíodh faoi bharrachas 2020

€16,544

E. (b) Leibhéal baiithe Rátaí & Bliantachtaí in Aguisín 7 den
RBA do 2020

81 %

E. (c) Leibhéal baiithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den
RBA do 2020

85 %

A.1 Costas iomlán na n-éileamh socraithe an duine maidir
le 2018

€11.31

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2018

0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2019

0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2020

0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2018

0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2019

0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2020

0

A.2 Costas iomlán na n-éileamh socraithe an duine maidir
le 2019

€18.20

A.3 Costas iomlán na n-éileamh socraithe an duine maidir
le 2020

€12.88

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir
le 2018

€0

Árachas IPB: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2018

152

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir
le 2019

€0

Árachas IPB: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2019

126
Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir
le 2020

€0

Árachas IPB: Líon na n-éileamh fógartha maidir le 2020

103

Árachas IPB: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2018

86

Árachas IPB: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2019

126

Árachas IPB: Líon na n-éileamh socraithe maidir le 2020

94

A. Muirear lárnach iomlán bainistíochta mar chéatadán (%)
den chaiteachas iomlán ar an gcuntas ioncaim

10.97 %

B. Iomlán na gcostas párollamar chéatadán (%) den chaitheas
ioncaim

29.25 %

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir le
2018

€1,457,944.29

Muirear lárnach iomlán bainistíochta ón FMS Údarás Áitiúil
agus sainithe sa bhuiséad áitiúil.

€16309624

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh socraithe maidir le
2019

€2,345,657.02

Iomlán na gcostas párolla ón Aguisín 1 den RBA do 2020
(Tuarastail, Pá agus Pinsin san áireamh)

€43480117
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Topaic

Táscaire

Forbairt
Eacnamúil: J1
go J4
Ceadaithe

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú ón Oifig Áitiúil Fiontair
sa tréimhse 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020 in aghaidh gach
100,000 den daonra

-68.2785

Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú ón Oifig Áitiúil Fiontair sa
tréimhse 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020

-88.0

A. Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála ar líne a cheadaigh
an Oifig Áitiúil Fiontair in aghaidh gach 100,000 den daonra

262.2513

B. Líon na ndearbhán trádála ar líne a tarraingíodh anuas In
2020 in aghaidh gach 100,000 den daonra

45.0017

A. Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála ar líne a cheadaigh
an Oifig Áitiúil Fiontair in 2020

338

B. Líon na ndearbhán trádála ar líne a tarraingíodh anuas in
2020

58

A. Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht sa tréimhse
1/1/2020 go 31/12/2020 In aghaidh gach 100,000 den
daonra

645.5417

A. Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht sa tréimhse
1/1/2020 go 31/12/2020

832

A. An bhfuil straitéis reatha turasóireachta ag an údarás
áitiúil?

Tá

B. An bhfuil Oifigeach Turasóireachta ainmnithe ag an údarás
áitiúíl?

Tá

Comhroinnte le Comhairle Contae na Mí

Luach

180

Chomhairle Contae Lú | Tuarascáil Bhliantúil 2020

Halla an Chontae
Ionad na Mílaoise, Bóthar San Alfonsas
Dún Dealgan, Co. Lú
A91 KFW6
Halla an Bhaile
Sráid Crowe, Dún Dealgan, Co. Lú
A91 W20C
An tIonad Cathartha
Sráid an Aonaigh, Droichead Átha, Co. Lú
A92 P440
Ionas Seirbhísí Cathartha Lár Lú
Faiche an Aonaigh,
Baile Átha Fhirdhia, Co. Lú
A92 RYT2

1890 202 303

r: info@louthcoco.ie

www.louthcoco.ie
follow us @louthcoco

