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Cúpla Focal on mBainisteoir Contae

Martina Moloney, County Manager.

uirim fáilte ó chroí roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla don
bhliain 2005. Rinneadh mionathruithe ar leagan amach na
tuarascála i mbliana le go bhfeicfí an dul chun cinn a rinneadh i
ngach ceann de an spriocanna a ghlac Údaráis Áitiúla Lú sa Phlean
Corparáideach (2004—2009). Creat is ea an Plean Corparáideach do
ghníomhaíochtaí na gComhairlí agus tugtar tosaíocht ann don
tseirbhís chustaiméirí, d’éascú na forbartha eacnamúla, d’fheabhas a
chur ar chaighdeán na beatha, do chur chun cinn na
comhpháirtíochta pobail agus don obair i gcomhar le páirtithe
leasmhara eile chun freastal ar riachtanais an chontae.

C

Bliain an-ghnóthach ab ea 2005 d’Údaráis Áitiúla Lú. Ar
bhuaicphointí 2005 bhí pleanáil straitéiseach don Chontae de réir na
Straitéise Náisiúnta Spásúlachta, go háirithe ullmhú na bPleananna
Limistéir Áitiúla do Dhún Dealgan Thiar Theas agus do Phurláin
Thuaidh Dhroichead Átha. Mar thoradh ar infheistíocht leanúnach i
mbonneagar osclaíodh Seachbhóthar Iartharach Dhún Dealgan agus
cuireadh tús le nascbhóthar an A1/N1 Iúr Chinn Trá Dún Dealgan
agus le síneadh piara Phort Oirialla. Rinneadh tuilleadh dul chun cinn
ar sheirbhísí tithíochta agus uisce agus ar sholáthar seirbhísí
leathanbhanda sa chontae. Thug Louth Hospitality, le cabhair ó
Oifigeach Turasóireachta an Chontae, faoi obair mhór ar chur chun
cinn agus ar bhrandáil an chontae mar cheann scríbe do thurasóirí.
Rinneadh dul chun cinn chomh maith maidir le caighdeán na beatha,
trí Phlean Ealaíon Contae a ghlacadh, tacú a thabhairt do neartú na
bhFéilte Ealaíon sa chontae, forbairt Bheartas Súgartha Contae, agus
obair leanúnach ar thógáil Linn Snámha Dhroichead Átha. Clár
ardaidhmeannach is ea Plean Forbartha Leabharlanna an Chontae a
fhéachann le teacht níos fearr a thabhairt ar áiseanna na
leabharlainne agus níos mó daoine a mhealladh le bheith
rannpháirteach iontu. Tá lucht úsáide na leabharlanna ag athrú i
gcónaí. Ba mhaith liom tréaslú leis an Rannóg Comhshaoil agus leis
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na daoine aonair, na pobail, na scoileanna agus na nGrúpaí Bailte
Slachtmhara a d'oibrigh chomh dian sin in 2005 chun timpeallacht
an chontae a chosaint agus a bhreisiú. Údar misnigh dúinn ba ea an
fhreagairt iontach a fuarthas ar Fheachtas na Scoileanna Glasa, Clár
Comhshaoil na Scoileanna, Glantachán an Earraigh agus Gradaim an
Bhrataigh Ghoirm agus táimid an-sásta le huimhir na saorálaithe a
ghlac páirt. Ceapadh an chéad Oifigeach Oidhreachta don chontae in
2005 agus cabhróidh an ceapachán sin linn Céad Phlean Oidhreachta
an Chontae a chur i dtoll a cheile. Is mian liom mo bhuíochas a
ghabháil le seirbhísí éigeandála na Comhairle a bhí i láthair ag roinnt
teagmhas le linn 2005 a bhí dian agus contúirteach.
Níl anseo ach sracfhéachaint ar chuid den obair thábhachtach a
dhéantar ar son mhuintir Lú. Tá cuntas níos mionsonraithe le léamh
sa tuarascáil féin. Agus clár oibre na Comhairle á chur ar aghaidh in
2005 fuair mé an-tacaíocht agus an-chomhoibriú ó na Comhairlí
Tofa éagsúla. Gabhaim buíochas leo as a dtacaíocht agus as a
gceannaireacht. Mar fhocal scoir, is mian liom mo bhuíochas a
ghabháil le lucht bainistíochta agus le foireann Údarás Áitiúil Lú as
a n-obair dhian agus a dtiomantas i gcaitheamh na bliana. Gan a
dtacaíocht siúd, ní fhéadfaí dul chun cinn mar seo a dhéanamh nuair
atá an oiread sin athrú ag titim amach sa saol agus méadú ag teacht
ar éilimh i gcónaí.

Martina Moloney
Bainisteoir Contae
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Comhtheachtaireacht ón gCathaoirleach/Mhéara

Peter Savage

Martin Bellew

s í seo an chéad tuarascáil bhliantúil atá ar an leagan amach
céanna leis an bPlean Corparáideach 2004-2009 uainn, rud a
thugann deis iontach dúinn an obair atá ar bun chun cuspóirí an
phlean a shroicheadh a thaispeáint don phobal.

I

Tommy Murphy

Padraig McKenny

Straitéiseacha agus Cathracha chun beartas na Comhairle a mhúnlú.
Cúis áthais ar leith dúinn ab ea an fhorbairt a tháinig ar an
gComhairle Shóisearach le linn 2005 ionas gur fóram fiúntach é
anois chun tuairimí na ndaoine óga a fháil i dtaobh gnéithe éagsúla
den tseirbhís.

Bliain rathúil eile ab ea 2005. Osclaíodh Seachbhóthar Iartharach
Dhún Dealgan, cuireadh tús le hobair ar an A1/N1 Nascbhóthar Iúr
Chinn Trá/Dhún Dealgan agus tugadh seirbhís leathanbhanda fad le
Dún Dealgan, Droichead Átha agus Baile Átha Fhirdhia. Cabhróidh
gach ceann de na forbairtí sin chun Lú a dhéanamh níos tarraingtí
d'infheisteoirí.

I mbliana rinneadh an-dul chun cinn san iarracht seirbhís níos fearr a
thabhairt dár gcustaiméirí nuair a glacadh ár gCairt Chustaiméirí agus
an plean gníomhaíochta, tugadh isteach uimhir Lóghlao agus glacadh
roinnt beart faoi Dhearbhú Bharcelona chun an teacht ar ár saoráidí
ar fad a fheabhsú.

Bíonn Údaráis Áitiúla Lú ag cothú rannpháirtíochta i gcónaí sa
phróiseas daonlachach áitiúil. I spiorad na comhpháirtíochta, is mór
againn an gaol maith oibre idir na húdaráis áitiúla agus an pobal,
agus is cruthúnas air sin an méadú atá tagtha ar rannpháirtíocht sna
cláir chomhshaoil éagsúla agus an méid a dhéanann na Coistí Beartais

Ba mhaith linn an deis seo a ghlacadh chun moladh a thabhairt dár
gcomhghleacaithe go léir ar na Comhairlí agus do lucht
bhainistíochta agus foireann na n-údarás áitiúil, a ndearna gach
duine acu a gcion féin chun na sárthorthaí a sracrianaítear sa
tuarascáil seo a bhaint amach.

Peter Savage
Cathaoirleach
Louth County Council

Tommy Murphy
Cathaoirleach
Drogheda Borough Council

Martin Bellew
Cathaoirleach
Dundalk Town Council

Padraig McKenny
Cathaoirleach
Ardee Town Council
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Toghcheantair

Comhairle Thoglach Dhroichead Átha.

Halla An Chontae, Ionad Na Milaoise, Dún Dealgan.

Halla Baile, Dun Dealgan.

Dún Dealgan Cairlinn

Dún Dealgan Theas
AN TOGHCHLÁR
Aithníonn an chomhairle an
cúram atá uirthi a chinntiú
go mbíonn deis g saoránaigh
incháilithe a vóta a
chaitheamh. Gach bliain
tiomsaítear clár de na
saoránaigh go léir atá i
dteideal vótála i dtoghcháin
áitiúla, ghinearálta nó
uachtaránachta agus i
reifrinn.

Baile Átha Fhirdhia

Droichead Átha
Thoir

TOGHCHEANTAIR
Ceantar

Daonra

Baile Átha Fhirdhia
Droichead Átha Thoir
Droichead Átha Thiar
Dún Dealgan Cairlinn
Dún Dealgan Theas

16,241
19,869
13,422
18,629
18,582
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Droichead Átha
Thiar
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Baill Chomhairle Contae Lú 2006
Dún Dealgan Cairlinn

Fine Gael
Terry Brennan

Fianna Fáil
Seamus Keelan

Sinn Féin
Jim Loughran

Neamhpháirtí
Jim Ryan

Fianna Fáil
Peter Savage

Sinn Féin
Tomás Sharkey

Neamhpháirtí
Martin Bellew

Fianna Fáil
Declan Breathnach

Fine Gael
Jim D’Arcy

Neamhpháirtí
Mary Grehan

Fianna Fáil
Donal Lynch

Sinn Féin
Kevin Meenan

Dún Dealgan Theas
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Baill Chomhairle Contae Lú 2006

Baile Átha Fhirdhia

Fine Gael
Finnan McCoy

Fianna Fáil
Thomas Clare

Fine Gael
Jim Lennon

Sinn Féin
Pearse McGeough

Fianna Fáil
Tommy Reilly

Sinn Féin
Imelda Munster

Fine Gael
Michael O’Dowd

Fine Gael
Oliver Tully

Droichead Átha Thoir

Fianna Fáil
Jacqui McConville

Fianna Fáil
Jimmy Mulroy

Droichead Átha Thiar

Fine Gael
Anthony Donohoe

Fianna Fáil
Frank Maher
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Páirtí an lucht oibre
Gerald Nash

Neamhpháirtí
Ken O’Heiligh
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Comhairle Contae Lu - An Fhoireann

COMHAIRLE CONTAE LÚ - AN FOIREANN
Martina Moloney – Bainisteoir Contae
M. Curran – Stiúrthóir Seirbhíse
J. Martin – Stiúrthóir Seirbhíse
J. McGuinness – Stiúrthóir Seirbhíse
R. Kenny – Stiúrthóir Seirbhíse
A. Davis – Ceannasaí Airgeadais

Príomhoifigigh Fheidhmiúcháin
C. Moss – (Seirbhísí Corparáideacha)
M. Murtagh – (Comhshaol)
P. Fitzsimons – (Seirbhísí Tithíochta agus Éigeandála)
P. Donnelly – (Bóithre agus Cúrsaí Mara)
W. Walsh – (Pleanáil agus Forbairt)
E. Mulholland – (Teicneolaíocht Faisnéise)
B. Woods – (Cuntasaí Airgeadais)
A. Ward – (Leabharlannaí Contae)

Innealtóirí Sinsearacha
R. McKenna – (Tithíocht)
P. Fallon – (Bóithre agus Cúrsaí Mara)
D. O’Neill – (Seirbhísí Comhshaoil)
M. O’Callaghan – (Sanitary Services)

Pleanálaí Sinsearach
G. Duffy – (Pleanáil)
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Comhairle Baile Dhún Dealgan

Baill Chomhairle Baile Dhún Dealgan

Neamhpháirtí
Martin Bellew

Fianna Fáil
Seamus Keelan

An Comhaontas Glas
Mark Dearey

Sinn Féin
Ian Dooley

Neamhpháirtí
Mary Grehan

Fianna Fáil
Seamus Byrne

Sinn Féin
Geraldine Murphy

Fianna Fáil
Noel Lennon

Sinn Féin
Kevin Meenan

Fine Gael
Jim D’Arcy

Fine Gael
Eamonn O’Boyle

Neamhpháirtí
Jim Ryan

COMHAIRLE BAILE DHÚN DEALGAN - FOIREANN
M. Moloney

mBainisteoir Conta

F. Pentony

Cléireach an Bhaile

C. Duff

Innealtóir an Bhaile
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Comhairle Thoghlach Dhroichead Átha

Baill Chomhairle Thoghlach Dhroichead Átha

Fianna Fáil
Tommy Murphy

Fine Gael
Michael O’Dowd

Sinn Féin
Dom Wilton

Páirtí an lucht oibre
Gerald Nash

Neamhpháirtí
Malachy Godfrey

Fianna Fáil
Jimmy Mulroy

Fine Gael
Anthony Donohoe

Neamhpháirtí
Tommy Byrne

Páirtí an lucht oibre
Paul Bell

Sinn Féin
Mathew Coogan

Fianna Fáil
Frank Maher

Neamhpháirtí
Ken O’Heiligh

COMHAIRLE THOGHLACH DHROICHEAD ÁTHA - FOIREANN
M. Moloney

mBainisteoir Conta

D. Foley

Cléireach an Bhaile

D. Agnew

Innealtóir na Buirge
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Comhairle Baile Bhaile Átha Fhirdhia

Baill Comhairle Baile Bhaile Átha Fhirdhia

Fine Gael
Niall Carberry

Sinn Féin
Seamus Gaffney

Progressive Democrats
Leonard Hatrick

Fianna Fáil
Padraig McKenny

Fianna Fáil
Fintan Malone

Neamhpháirtí
Jim Tenanty

Fine Gael
Finnan McCoy

Fine Gael
Fionnán McCoy

Páirtí an lucht oibre
Tom Minogue

Comhairle Baile Bhaile Átha Fhirdhia - Foireann
M. Moloney

Bainisteoir Contae

F. Reilly

Cléireach an Bhaile
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Sprioc 1

SPRIOC1
An tSeirbhís is Fearr is Féidir a Thabhairt
dár gCustaiméirí agus dár gCliaint
éama a ritheann trí gach cuid de ghníomhaíochtaí Údarás Áitiúil
Lú is ea seirbhís ardchaighdeáin a thabhairt agus déanaimid ár
ndícheall freastal ar riachtanais uile ár gcustaiméirí, ainneoin na nathruithe atá ag teacht ar na riachtanais sin.

T

Cairt Chustaiméirí
Tá Údaráis Áitiúila Lú tiomanta do phrionsabail an Seirbhíse
Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus in 2005 chuireamar Cairt
Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta i dtoll a chéile ina leagtar
amach ár bprionsabail lárnacha maidir lenár seirbhís do chustaiméirí
agus an chaoi a bhfuil sé ar intinn againn na prionsabail sin a chur i
ngníomh agus a chinntiú go bhfaigheann ár gcustaiméirí seirbhís
chríochnúil éifeachtach ar gach ócáid.

Riachtanais ár gcustaiméirí a shainaithint
Suirbhé Custaiméirí
D'fhonn an tseirbhís a theastaíonn ónár gcustaiméirí a shainaithint rinne
mic léinn DKIT de chuid Cygnet Market Research suirbhé custaiméirí ar
son Údarás Áitiúil Lú. Suirbhéadh 500 teaghlach i gContae Lú agus
cuireadh gach toghcheantar san áireamh. Rinneadh an suirbhé i dtrí
cheantar na n-údarás áitiúil le go bhféadfaí comparáidí a dhéanamh.
Ar na rudaí ginearálta a fuarthas bhí:
• Sástacht leis an tseirbhís dóiteáin
• Tá caighdeán na beatha go maith sa chontae agus tá an contae
inrochtana
• I gcás leath de na freagróirí, nach mór, ní raibh siad ar an eolas faoi
sheirbhísí na n-údarás áitiúil nó níor spéis leo iad.
• Bhí titim i líon na saorálaithe/in obair phobail
• Bhí daoine sásta i gcoitinne leis an tseirbhís chustaimeírí a chuireann na
húdaráis áitiúla ar fáil.
• Is gá go gcuirfeadh na húdaráis áitiúla painéal custaimeirí ar bun a
dhéanfadh cumarsáid le custaiméirí.
Beidh an suirbhé seo ina thagarmharc do shuirbhéanna custaiméirí
feasta.

Córas gearán/tuairiscí custaiméirí

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí.

Mar iarracht feabhas leanúnach a chur ar ár seirbhís chustaiméirí
thugamar ár gcóras gearán/tuairiscí custaiméirí cothrom le dáta in 2005.
Duine ar bith a mheasann:
• Nár caitheadh go cothrom leo
• Nach bhfuair sí/sé seirbhís a raibh teideal aici/aige uirthi
• Nárbh imleor caighdeán na seirbhíse custaiméirí a fuair sí/sé
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Sprioc 1

• Go raibh cinneadh a tógadh ina leith mícheart nó nár cuireadh na fíricí
go léir san áireamh
• Nár tugadh aird ar iarratas ar sheirbhís/eolas féadann sí/sé gearán a
dhéanamh. Tá foirmeacha gearáin/tuairisce ar fáil ar gach deasc poiblí
agus ar an láithreán gréasáin agus freagraítear gach gearán/tuairisc
chomh tapa agus is féidir. Fuarthas 17 gearán in 2005.

Foirm ghearán/tuairisce

Saoráil Faisnéise
D’fhreagair Údaráis Áitiúla Lú iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise i
rith na bliana. Fuarthas 71 iarratas in 2005 sna ceithre údarás áitiúil.

Rochtain ar Sheirbhísí
Uimhir Lóghlao
Mí Feabhra 2005 chuir Comhairle Contae Lú uimhir lóghlao ar fáil a
thugann rochtain ar gach seirbhís. Tugann an uimhir nua seo 1890 202
303 rochtain dhíreach ar an bpríomhlasc-chlár i gceannáras Chomhairle
Contae Lú agus is rogha lóghlao é don phobal chun teacht ar gach roinn
agus seirbhís de chuid na Comhairle.

n-údarás áitiúil agus ina theannta sin, cuirtear seirbhísí FT ar fáil go
díreach don gcustaiméir.
An tIdirlíon agus oilíúint
Cuirtear rochtain ar an Idirlíon ar fáil in aisce sna leabharlanna ar
bhogearraí agus teirminéil deisce de chuid Microsoft. Cuireann an
teicneolaíocht sin ar ár gcumas seomra oiliúna a chur ar fáil don phobal.
Teicneolaíochtaí oiriúnaitheacha
Tá cuntair phoiblí na n-údarás áitiúil feistithe le lúbanna gan sreang le
gur féidir le daoine a chaitheann áis éisteachta a gcuid gnó a dhéanamh
gan dua. Lena chois sin cuirtear bogearraí agus crua-earraí ar fáil
bealach na leabharlanna chun cuidiú le daoine atá faoi mhíchumas
radhairc an tIdirlíon a chuardach agus gnáthfheidhmchláir oifige a úsáid.
Láithreáin ghréasáin
Rinneadh athfhorbairt ar láithreáin ghréasáin na Comhairle le cinntiú go
mbeidís oiriúnach dár gcustaiméirí ar fad. D’fhéach an chomhairle
chuige go mbeadh a láithreáin ghréasáin oiriúnach do W3C agus WAI.
Ciallaíonn na caighdeáin sin go mbeidh an uimhir uasta de dhaoine in
ann na láithreáin ghréasáin a fheiceáil.
Ní fada go mbeidh áiseanna á gcur ar fáil ar láithreáin ghréasáin a
chumasóidh don gcustaiméir ní amháin eolas a fháil ó thuarascála
bliantúla, mar shampla, ach idirghníomh a dhéanamh chomh maith mar
athrú ar chlár na dtoghthóirí nó íocaíocht ar líne.
Tá eolas pleanála ar fáil chomh maith agus leis an gcóras seo féadann
an pobal féachaint ar shonraí pleanála ar léarscáileanna den gceantar.

Féadfar custaiméirí agus cliaint a úsáideann an uimhir seo a atreorú
chuig ár gcomhúdaráis, Comhairle Baile Dhún Dealgan agus Comhairle
Buirge Dhroichead Átha, agus tá súil go gcuirfidh sé feabhas ginearálta
ar na seirbhísí dár gcustaiméirí agus dár gcliaint.

Córais eolais á úsáid mar thaca le pointí seachadta seirbhíse
custaiméirí
Bíonn tacaíocht FT ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí de chuid na

Córas mapála ar líne trínar féidir iarratais phleanála a léamh mar aon le
Mapáil na Suirbhéireacht Ordanáis.

Cuimsiú Sóisialta

Uimhir lóghlao.
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In 2005 dhírigh an tAonad Cuimsithe Sóisialta ar sheirbhís chustaiméirí
agus ghlac bearta chun an tseirbhís sin a fheabhsú. Chinntigh an tAonad
go gcuirfí spriocanna an chuimsithe sóisialta san áireamh ar fud Phlean
Gníomhaíochta na Seirbhísí Custaiméirí chomh maith le suirbhéanna
custaiméirí éagsúla a fhorbairt agus a scagadh leis an tseirbhís is fearr is
féidir a chinntiú. Mar chúnamh do chustaiméirí, cuireadh roinnt
doiciméad tithíochta de chuid ÚÁL ar fáil i dtrí theanga. D’fhonn cuidiú
linn rochtain níos fearr a thabhairt ar ár bhfoirgnimh agus ár seirbhísí
rinneadh iniúchadh inrochtana ar an sé fhoirgneamh déag atá ag UÁL i
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Sprioc 1

gcaitheamh na bliana as a lean oibreacha éagsúla a dhéanfaidh rochtain
níos fusa do dhaoine faoi mhíchumas. Lena chois sin, d’athbhreithnigh
an tAonad Cuimsithe Sóisialta bearta agus chuir tionscnaimh nua i
ngníomh faoi Thionscadal Dearbhaithe Bharcelona. D’fhreastal foireann
Údarás Áitiúil Lú ar oiliúint i bhfrithchiníochas agus in ilchineálacht agus
ar ranganna i dteanga chomharthaíochta a chuir le caighdeán na
seachadta seirbhíse dár gcustaiméirí.

Dearbhú Bharcelona
Tionscadal don Eoraip ar fad is ea Dearbhú Bharcelona a fhéachann le
sochaí cuimsitheach a chruthú. Tá spriocanna ar leith ann, a bhaineann
le gach gné den saol, lena n-áirítear saincheisteanna sóisialta,
comhshaoil agus eacnamúla. Tá na trí údarás in Údaráis Áitiúla Lú
(Comhairle Contae Lú, Comhairle Baile Dhún Dealgan & Comhairle
Buirge Dhroichead Átha) tar éis aontú leis an tionscadal seo. Tá foireann
feidhmiúcháin curtha ar bun chun dul i gceannas ar bhearta a
thabharfaidh rochtain níos fusa ar fhoirgnimh agus ar sheirbhísí na núdarás áitiúil, a chuirfidh le tuiscint an phobail ar mhíchumas san ionad
oibre agus sa phobal, a cheapfaidh beartais agus a dhéanfaidh prúfáil
chomhionannais/mhíchumas ar na próisis chinnteoireachta. Is é an
tAonad Cuimsithe Sóisialta de chuid Údaráis Áitiúla Lú atá ag éascú an
phróisis seo.
Ar na bearta a rinneadh in Údaráis Áitiúla Lú in 2005 bhí:
• Iniúchadh Rochtana ar 16 fhoirgneamh
• Ceannaíodh teicneolaíocht oiriúnaitheach don Ionad Foghlama agus
bogearraí optúla scanála do Leabharlann Dhroichead Átha do dhaoine
atá ar bheagán radhairc.
• Installation of loop systems
• Uasghrádaíodh soilse agus trasnuithe, lena n-áirítear closchomharthaí
agus pábháil tadhlach i mBaile Átha Fhirdhia, Droichead Átha agus
Dún Dealgan.
• Uasghrádaíodh an rochtain cosán ag Fairgreen, Baile Atha Fhirdhia,
agus Archives, Dún Dealgan
• Suiteáladh ardaitheoir ag Caisleán Bhaile Átha Fhirdhia
• Suiteáladh trealamh súgartha i mBaile Átha Fhirdhia
• Oileadh an fhoireann i dteanga chomharthaíochta
• Oileadh an fhoireann i dtuiscint ar mhíchumas
• Cuireadh deasc íseal ar fáil Oifig Mhótarchánach, Dún Dealgan, le go
bhféadfaidh daoine i gcathaoireacha rotha foirm a chomhlánú.

Oiliúint agus Forás Foirne

Fhoireann Amuigh.
Cuireann an tÚdarás Áitiúil chun cinn gach oiliúint agus forás foirne
a chumasaíonn don fhoireann na scileanna, cáilíochtaí agus eolas
riachtanach a fháil chun dualgais agus freagrachtaí a bpost a
chomhlíonadh.
I ndáil leis seo tá roinnt ball den fhoireann bhainistíochta láir i Lú tar
éis tabhairt faoi Theastas i bhForbairt Bhainistíochta in éineacht le
roinnt rannpháirtithe eile ó Réigiún na Teorann Thoir Thuaidh. Mar is
gnáthach tá líon mór foirne ag déanamh an Teastas i Rialtas Áitiúil agus
an Dioplóma i Rialtas Áitiúil.
Chomh maith leis sin in 2005 chríochnaigh Oibreoirí Ginearálta an
tArd-Teastas in Eolaíocht agus Foirgníocht agus tá roinnt díobh fostaithe

An tArdteastas Eolaíochta & Foirgníochta á bhronnadh ar fhostaithe.

anois mar oiliúnaithe teicneoirí laistigh den údarás áitiúil.
Cuireadh Scéim Phrintíseachta FÁS i ngníomh in 2005. Tá 7 fostaithe
tar éis tabhairt faoi chúrsa printíseachta i gcomhar le FÁS agus tá gach
cuid den phrintíseacht á dhéanamh acu.
Cuireadh Clár Oiliúna Bainistíochta Trasteorann d’Údaráis Áitiúla
Trasteorann ar bun in 2005. Ghlac ceathrar as údaráis áitiúla Lú páirt sa
chlár oiliúna uathúil seo ar éirigh go han-mhaith leis. Bhí foireann ó
údaráis áitiúla ar chaon taobh den teorainn rannpháirteach agus
roinneadh eolas agus taithí.
D’oibrigh an rannóg oiliúna go dlúth leis an nGrúpa Comhpháirtíochta
agus an Aonad Cuimsithe Sóisialta.

An Córas um Bainistiú agus Fhorbairt Feidhmíochta
In 2005, chuir Údaráis Áitiúla Lú tús le rolladh amach Chóras um
Bainistíocht agus Fhorbairt Feidhmíochta a dearadh chun leibhéil
seirbhíse a fheabhsú dár gcustaiméirí, forás foirne a mhisniú agus úsáid
níos fearr a bhaint as ár n-acmhainní trí thimpeallacht a chruthú inar

Oiliúint & Forás Foirne
In 2005 leithdháileadh €355,000 le haghaidh oiliúint & foráis foirne in
Údaráis Áitiúla Lú. Ba ionann é sin agus 4.99% den bhuiséad párolla
foriomlán, a sháraigh an sprioc náisiúnta de 3%.
Aithnítear in Údaráis Áitiúla Lú gur gné thábhachtach í an Oiliúint &
Forás Foirne maidir le spriocanna an údaráis áitiúla a shroicheadh.
In 2005 rolladh clár cuimsitheach oiliúna saindeartha amach
d’fhoireann na n-údarás áitiúil le béim ar leith ar na scileanna
riachtanacha a thabhairt don fhoireann le go bhféadfaidh siad seirbhís
ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Áiríodh ar an oiliúint sin Cúram
Custaiméirí & Forás Pearsanta, Oiliúint Mhíchumais, Ilchineálachta &
Comhionannais, agus oiliúint saindeartha i gCúram Custaiméirí don

I mbun oiliúna don Chóras um Bainistíocht agus Fhorbairt Feidhmíochta.
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féidir le foireann agus bainisteoirí araon a ndícheall a dhéanamh.
Trí phleanna Forbartha Foirne, atá bunaithe ar Phleananna
Oibríochtúla na heagraíochta, cuirtear cuspóirí eagrúcháin ar a súile do
gach ball foirne. Trí chomhráite faoin bPlean Foráis Phearsanta le
Ceannairí Foirne bíonn deis ag an fhoireann plé a dhéanamh ar
thascanna na roinne agus ar an gcaoi is féidir leo féin cuidiú chun na
tascanna sin a chur i gcrích.
Cheap Údaráis Áitiúla Lú 3 Éascaitheoirí/Oiliúnóirí PMDS ón fhoireann
chun PMDS a rolladh amach go cothrom ar fud na heagraíochta.
Dhréachtaigh agus ghlac an Fhoireann Bhainistíochta Sinsearach agus
an Grúpa Comhpháirtíochta straitéis rolllta amach a chuimsigh gach gné
a bhí riachtanach chun PMDS a neadú san eagraíocht, mar an
bhainistíocht, an oiliúint, na hacmhainní, an faireachán, an feidhmiú
agus an chumarsáid. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha chun faireachán a
dhéanamh ar rolladh amach na straitéise.
Aontaíodh go ndéanfaí PMDS a rolladh amach in dhá réimse píolótach
in Údaráis Áitiúla Lú. Ba iad Comhshaol & Forfheidhmiú agus Airgeadas
i gComhairle Contae Lú an dá réimse píolótach a roghnaíodh. Tá an
t-aiseolas luath go maith agus tá sé mar chuspóir againn do 2006 PMDS
a rolladh amach i ngach cuid de Údaráis Áitiúla Lú.

Cuireadh inbhuanaitheacht san áireamh sa tionscadal trí thuirbín
gaoithe a sholáthar chun cuid de riachtanas aibhléise an fhoirgnimh a
sholáthar. Tá an teicneolaíocht fhaisnéise is déanaí le fáil sa chlós. Tá
nasc leathanbhanda aige le halla an chontae agus beidh an clós ag dul
'ar líne' le gur féidir leis an bpobal féachaint ar na hainmhithe atá á
gcoimeád ag am ar bith. Tá súil go mbeidh sé níos fusa úinéirí nua a
fháil do mhadraí ar an gcaoi seo agus beidh seans ag úinéirí ar cailleadh
a madraí féachaint an bhfuil siad sa chlós.
Is deis iontach an clós nua seo don gcomhairle saincheisteanna
comhshaoil a chur chun cinn, ó úinéireacht fhreagrach madraí go
hathchúrsáil agus fuinneamh inathnuaite. Tá cuairt tugtha ar an gclós
cheana féin ag grúpaí scoile agus grúpaí éagsúla ón gceantar.
Is iad na madraí is fearr a bheas as ó léim na rátaí do úinéirí nua a
fháil ó 20% go 60 % ó osclaíodh an clós nua. Tá méadú mór tagtha ar
chuairteanna poiblí, tá meanma na foirne ar fheabhas agus is beag galar
a bhí ann go dtí seo ó tá na háiseanna nua i bhfad chun tosaigh ar na
seanáiseanna.

Soláthar áiseanna
Tá feabhas ar leas ainmhithe agus ar sheirbhís chustaiméirí araon ó
osclaíodh Póna Ainmhithe úrscothach ag Droim Ineasclainn i mí Meán
Fómhair. Is é an póna nua an póna is fearr dá chineál sa tír agus beidh
sé mar áis luachmhar don gcontae agus dá saoránaigh go ceann i bhfad.
San áireamh sa phóna tá:
• 16 cró madra indibhidiúla, le teas faoi thalamh. Tá gach cró séalaithe
chun galair a rialú.
• 4 stábla mór.
• Limistéar mór fáiltithe nua-aimseartha le hoifig ar leith don mhaor,
cistin, stór bia agus leithreas do dhaoine faoi mhíchumas.
• Tá oifig tréidlia agus seomra cóireála ann mar aon le hobrádlann chun
madraí a neodrú.
• Seomra fuaraithe siúl isteach do stóráil sláinteach.
• Clós iata le háit nite d'fheithiclí agus áit shábháilte chun feithiclí,
bosca capaill agus leantán a stóráil ann.
• Tailte tírdhreachtaithe le claí ard slándála agus córas teilifíse ciorcad iata.
• Áit aclaíochta iata do chapaill le gairbhéal píseanna.
• Limistéar poiblí do phicnic, le tábla picnic plaisteach athchúrsáilte.

An póna ainmhithe ag Droim Ineasclainn.

14 •• Comhairli Áitiúla Lú Tuarascáil Bhliantúil 2005

An tAire Dick Roche, T.D. ag an oscailt oifigiúil den phóna ainmhithe.

Madra agus úinéirí nua i dteannta a chéile.
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Forbairt Eacnamúil a Éascú agus Lánleas a bhaint
as ár Suíomh Straitéiseach ar an Teorainn leath
bealaigh idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste
ithníonn Údaráis Áitiúla Lú an tábhacht a ghabhann le suíomh
uathúil an chontae agus déanaimid gach dícheall a chinntiú go
mbaintear sochar as buntáistí Lú mar shuíomh oiriúnach don
infheistíocht shóisialta, eacnamúil, chomhshaoil agus chultúrtha agus
go mbainistítear go héifeachtach iad trí phleanáil chuí, bhonneagar ar
ardchaighdeán agus Lú a chur chun cinn mar cheann scríbe den scoth
do thurasóirí.

A

Geata Dhún Dealgan
Plean Eacnamúil do Dhún Dealgan
Tugadh Plean Forbartha Eacnamúla Dhún Dealgan chun críche sa bhliain
2005 agus seolfar é go luath sa bhliain 2006. Is na tosaíochtaí forbartha
do Dhún Dealgan ná:
1. Bonneagar lár an bhaile a dhéanamh níos tarraingtí.
2. Cnuasaigh de sheirbhísí roghnacha tionsclaíocha agus seirbhísí a
thrádáiltear go hidirnáisiúnta a fhorbairt.
3. Athbhrandáil a dhéanamh ar Dhún Dealgan mar áit oiriúnach le
haghaidh infheistíochta, do chuairteoirí, chun cur faoi ann agus chun
dul ag obair ann.
4. Forbairt a dhéanamh ar Dhún Dealgan mar ionad do shaoire ghearr ar
an margadh turasóireachta do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus
do cheantair eile.
5. Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt chaipitiúil daonacmhainní.
6. Leathnú brabúsach a éascú ar na hearnálacha miondíola agus dáilte.
7. Aon riachtanais bhonneagair atá fós ann a sholáthar.
8. Clár tosaíochta a fheidhmiú chun eisiatacht shóisialta a mhaolú.

Ionad Siopadóireachta na Riasc, Dundalk.

Plean Limistéir Áitiúil Dhún Dealgan Thiar Theas
Bhí ullmhú an phlean seo ar siúl i rith 2005 ar fad agus réitíodh
dréachtcháipéis le dul ar taispeáint phoiblí fhoirmiúil. Meastar go
nglacfar an plean in Earrach 2006. Éascóidh an plean forbairt Dhún
Dealgan mar Gheata faoin Straitéis Náisiúnta Spasúlachta agus
déanfaidh sé soláthar, nuair a bheith sé curtha i ngníomh go hiomlán,
do dhaonra de 20,000.

Comhairli Áitiúla Lú Tuarascáil Bhliantúil 2005 •• 15

Louth Annual Report Ir 06

02/06/2006

13:43

Page 16

Sprioc 2

Droichead Átha mar Phríomhionad Forbartha
Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Eacnamúil Dhroichead Átha
Seoladh Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Eacnamúil Dhroichead Átha i
Samhain 2004. Tógann an plean ar an obair fhiúntach a cuireadh i
láthair sa Staidéar Eacnamúil agus Spásúlachta ar Dhroichead Átha agus
a Phurláin a thug Peter Bacon and Associates chun críche in 2001.
An príomhdhúshlán eacnamúil a bheidh le tabhairt ag Droichead Átha
sna blianta romhainn ná freastal a dhéanamh ar an bhfás a bhfuil súil
leis sa bhaile ar bhealach inmharthana agus raon fostaíochtaí, cóiríochta
agus seirbhísí a chur ar fáil chun freastal ar an bpobal áitiúil. Réitíodh
an Plean Gníomhaíochta d’fhonn a chinntiú go gcomhlíonfaidh
Droichead Átha an aidhm sin.

Ar an bearta a brostaíodh sa bhliain 2005 bhí:
1. Soláthar an Líonra Cheantar Uirbigh – críochnaithe
2. Plean Bainistíochta Tráchta a fhorbairt don bhaile – críochnaithe
3. Plean Ealaíon a réiteach don bhaile – críochnaithe
4. Féile Samba bliantúil a bhunú don bhaile – ritheadh an chéad cheann
in 2005
5. Líonra clósanna súgartha a fhorbairt ar fud an bhaile – clós súgartha
amháin curtha ar fáil sa bhliain 2005
6. Láthair Chonláiste Chathartha a chur ar fáil – ar siúl – á tógáil
7. Na bóithre isteach sa bhaile a fheabhsú – ar siúl
8. Lár an bhaile a choimeád do choisithe amháin – ar siúl
9. An Gléasra Cóireála Dramhuisce a uasghrádú – ar siúl
10. An soláthar uisce a uasghrádú – ar siúl
11. Tionscadal caomhnaithe uisce a chur i bhfeidhm sa bhaile – ar siúl
12. Oibriú an mhargaidh sheachtainiúil a athbhreithniú – ar siúl
13. Gailearaí Highlanes a fhorbairt – ar siúl
14. Spás oscailte a fhorbairt ag An Mhónaidh Mhór do chaitheamh
aimsire éighníomhach agus gníomhach – ar siúl
15. Soláthar le haghaidh dílárú i nDroichead Átha a éascú – ar siúl
16. Dul chun cinn a dhéanamh le Straitéis Pleanála Mhórcheantar
Dhroichead Átha – ar siúl

Straitéis phleanála do mhórcheantar Dhroichead Átha
Bhí an staidéar seo, ar comhfhiontar é idir Comhairle Contae Lú,
Comhairle Buirge Dhroichead Átha agus Comhairle Contae na Mí, ar siúl
le linn 2005 agus tabharfar chun críche é sa chéad leath de 2006.
Cuirfidh sé creat straitéiseach ar fáil d’fhorbairt Dhroichead Átha sa
tréimhse 2004 go 2024, agus déanfaidh sé soláthar don daonra sa
tréimhse sin, a mheastar a bheidh idir 50,000 agus 60,000, de réir na
spriocanna a leagadh síos sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha.

Máistirphlean do Phurláin Thuaidh Dhroichead Átha
Glacadh Plean Limistéir Áitiúil do Phurláin Dhroichead Átha ag an
gComhairle Contae in Iúil 2004, chun soláthar a dhéanamh do raon
úsáidí forbartha i bPurláin Thuaidh Dhroichead Átha, a mbeidh daonra
de 20,000 iontu laistigh de 20 bliain. Beidh an Plean Limistéir Áitiúil seo
mar bhonn eolais le Máistirphlean don gceantar atá á réiteach faoi
láthair. Chun éifeacht dlíthiúil a thabhairt don Mháistirphlean seo,
socraíodh go nglacfaí é mar éagsúlú ar an bPlean Limistéir Áitiúil.
Thug foireann arna treorú ag Stephen Ward Planning Consultants,
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Scotch Hall, Drogheda/ Halla Scotch, Droichead Átha.

dréachtmháistirphlean chun críche, tar éis comhairliúcháin phoiblí
réamhdhréachta a dhéanamh in earrach 2005 agus tuilleadh
comhairliúcháin lánbhrí le húinéirí talún i límistéar Phurláin Thuaidh
Dhroichead Átha. Glacadh an dréachtmháistirphlean ag cruinniú na
Nollag 2005 de Chomhairle Contae Lú agus tá sé anois sa tréimhse
comhairliúcháin phoiblí den phróiseas glactha. Tabharfar an
comhairliúchán poiblí ar an dréacht-mháistirphlean chun críche sa
chéad cheathrú de 2006.

Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte
Scéimeanna Athnuachana Uirbeacha & Bailte
Tháinig an scéim reatha, faoinar réitíodh Pleananna Limistéir comhtháite
do Dhún Dealgan agus do Dhroichead Átha, i bhfeidhm i 1999. Bhí sé
ceaptha i dtús báire le rith chomh fada le deireadh 2002 ach cuireadh
síneadh leis (le hincháilitheacht do lánfhaoiseamh cánach) go dtí Iúil
2006, do na tionscadail sin a raibh 15% de chostas iomlán an
tionscadail caite faoi Mheitheamh 2003.
Cuireadh síneadh chomh maith leis an scéim Athnuachana Baile, faoinar
réitíodh pleananna do Bhaile Átha Fhirdhia, Dhún Laoire, Chairlinn, agus
Chaisleán an Ghearlánaigh ( (le hincháilitheacht do lánfhaoiseamh
cánach) go dtí Iúil 2006 ar choinníoll go raibh iarratais phleanála
iomlána faighte faoi dheireadh 2004. Bhí feidhm ag an síneadh seo
maidir le forbairtí díolmhaithe a raibh íoschaiteachas de 5% de chostais
tionscadail tabhaithe acu (agus conarthaí sínithe) faoi dheireadh 2004.
Ceadaítear faoin mBille Airgeadais (2006) reatha síntí eile a chur leis
na scéimeanna seo, ar choinníoll go mbeidh íoschaiteachas déanta ar an
tionscadal faoi dheireadh 2006 agus é deimhnithe ag an údarás áitiúil,
le scála aistritheach de fhaoiseamh cánach suas go Iúil 2008. Roimh
fhoilsiú na mionsonraí, tuigeadh gurbh é 15% den gcostas tionscadail,
gan costas cheannach na talún san áireamh, an t-íoschaiteachtas
tionscadail a bhí riachtanach chun cáiliú don síneadh ar an scéim.

Catagóir 1 Ionaid Forbartha
Leasaíodh Plean Limistéir Áitiúil Bhaile Trá/Thearmann Feichín le linn
2005 chun athbhreithniú a chuimsiú ann ar na gnéithe seo a leanas
laistigh de limistéar an phlean céimniú na forbartha cónaithigh ar
thailte criosaithe áirithe riachtanais chriosaithe i lár an bhaile chun
an bhéim ar leithlanna a mhaolú agus riachtanais na máistirphleanála.
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Bonneagar an Chontae á Fheabhsú
Seachbhóthar Thiar Dhún Dealgan
Sa bhliain 2005 ar na nithe a bhí san áireamh sa mhórchlár bonneagair
bhóthair bhí oscailt Seachbhóthar Thiar Dhroichead Átha de 11km, arbh
compháirtíocht phoiblí phríobháideach í a tógadh mar chuid de Bhealach
Euro 1 den Líonra TrasEorpach (Tens), do thrácht ag an Aire Iompair,
Martin Cullen, Uasal, TD. Is gnáthach don seachbhóthar seo, a
críochnaíodh roimh an spriocam, 24,000 feithicil a iompar in aghaidh an
lae. Is iad lucht na gcarr is fearr atá as ó osclaíodh an seachbhóthar ach
ní gearánta ach oiread do chónaitheoirí Dhún Dealgan an Geata ach
oiread a bhfuil saoirse acu ó thrácht, agus deiseanna níos fearr do
rochtain ar an mótarbhealach agus aistir níos tapúla go Baile Átha
Cliath agus Béal Feirste.

Nascbhóthar Iúir Chinn Trá /Dhún Dealgan A1/N1
Bronnadh an conradh don réimse dheiridh den Líonra TrasEorpach trí
Chontae Lú – Nascbhóthar Iúir Chinn Trá / Dhún Dealgan A1/N1 – ar an
gcuibhreannas SIAC/Ferrovial. Tá na hoibreachta talún ag dul ar aghaidh
ar an gcomhthionscadal trasteorann seo a bhfuil súil é a bheith
críochnaithe faoi dheireadh 2007 nó go luath in 2008.
Is beag moill atá á chur ar thrácht ar an N1 ó aontaíodh plean
bainistíochta tráchta idir foireann na Comhairle agus an conraitheoir.

Oscailt oifigiúil Scéim Fheabhsúcháin an R173.

Tugadh ceannach roinnt talún agus tithe, a bhí riachtanach don
tionscadal bóthair, chun críche i gcaitheamh na bliana agus tá súil go
dtabharfar an chuid eile chun críche nuair a bheidh na hoibreacha
cóiríochta aontaithe.

Scéim Fheabhsúcháin an R173
Ar an 8ú Meitheamh 2005 d’oscail an cathaoirleach, an Comhairleoir
Terry Brennan, Roinn Charraig an Mharascalaigh de Scéim
Fheabhsúcháin an R173 ag costas de €4.6m. Is é seo an chuid deiridh
den scéim faoinar ceapadh scéimeanna feabhsúcháin ag Baile na
Lurgain, The Bush agus le déanaí ag Páirc na Reithe. Bealach réigiúnach
tábhachtach is ea an bóthar a fhreastalaíonn ar áiteanna is díol spéise
do thurasóirí ar leithinis Chuaille, mar atá Cairlinn, Ó Méith agus
Sléibhte Chuaille. Tá na feithiclí earraí troma a úsáideann port domhain
an Ghrianfoirt ar na n-úsáideoirí iomadúla atá ag baint buntáiste ag an
scéim seo. Glacadh fodhlíthe bóthair réigiúnacha ag an gComhairle a
chuir an teorainn luais ar an mbóthar ar ais go 100 ciloméadar san uair
nuair ba chuí i ngeall ar chaighdeán deartha an bhóthair agus caighdeán
na tógála.

Móroibreacha ar fud an chontae

Oscailt oifigiúil Sheachbhóthar Iartharach Dhún Dealgan.

Seachbhóthar Iartharach Dhún Dealgan ar oscailt do thrácht.

Rinneadh móroibreacha athstruchtúraithe agus athailínithe maille le
suiteáil soilsiú poiblí agus cosáin ag Bothar Wallace, Na Creagacha
Dubha agus Sráid Uí Thighearnaigh, Baile Átha Fhirdhia. Rinneadh
móroibreacha chomh maith ar an N52 (Bóthar Ceanannais) i mBaile

Aerfhótaghraf de réigiún Charraig an Mharascalaigh.
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Átha Fhirdhia.
Ar na tionscadail eile a ndearnadh dul chun cinn orthu i gcaitheamh
na bliana bhí Bóthar Dhún Dealgan go Carraig Mhachaire Rois (an
R178), Bóthar Ard Mhacha (an R177) ag Cill an Churraigh, agus tá dul
chun cinn á dhéanamh ar na hoibreacha dearaidh do Bhóthar an
Staisiúin, Caisleán an Ghearlánaigh. Chuir an conraitheoir tús lena chuid
oibre ar Phríomhshráid na gCreagacha Dubha, oibreacha a leanfaidh ar
aghaidh go dtí 2006.

Droim Ineasclainn

Bonneagar Bóthair – Dún Dealgan

Cill Choirle

• Bóthar an Iarainn (Bóthar San Alphonsus go Bóthar an Ascaill). Tugadh na
hoibreacha seo chun críche mar chuid de chomhaontú idir Comhairle Baile
Dhún Dealgan agus Calderford Property Trading Ltd. atá ag forbairt Ionad
Siopadóireachta Marches. Tugadh an tionscadal seo chun críche agus
osclaíodh an bóthar sa bhliain 2005.
• Bóthar Faoisimh Inmheánach, atógáil
• Bóthar Ard Mhacha. Fuarthas cistiú chun roinn de Bhóthar Ard
Mhacha a atógáil.

• Comharthaíocht eibhir ar gach bóthar isteach.
• Aghaidh chloiche ar bhallaí bloic & suíocháin curtha ar fáil.

Bonneagar Bóthair – Droichead Átha
• Scéim Fheabhsúcháin Chomhshaoil Shráid an Iarthair – Doiciméid
conartha tugtha chun críche agus tús curtha leis an bpróiseas
tairisceana
• Nascbhóthar Thearmann Feichín / An Bhaile Nua – Próiseas tairisceana
tugtha chun críche, tairiscintí faighte ag deireadh 2005 d'oibreacha a
dtosófar orthu in 2006
• Trasbhealach Bhaile Bhriain a nascann Bóthar Bhaile Átha Cliath le Lána
an Toir Dhuibh agus Bóthar Beymore. Tá súil na hoibreacha seo a bheith
críochnaithe sa bhliain 2006.

• Mír ealaíonta ó long Lochlannach báite
• Painéil léiriúcháin a chur suas
• Pumpa an tsráidbhaile a athchóiriú

An Grianfort
• Soilsiú poiblí Victeoiriach curtha suas
• Cáblaí cumhachta curtha faoi thalamh.

Tionscadail Interreg
Fuarthas maoiniú faoin gclár Interreg do chomhthionscnamh trasteorann
idir Comhairle Contae Lú agus Newry and Mourne District Council. Is é a
bheas i gceist i gcuid Chontae Lú ná painéil eolais chuartaíochta a chur
suas ag suíomhanna oiriúnacha feadh Loch Cairlinn. Déanfar oibreacha
feabhsúcháin ag piar Uí Mhéith, Cé Greers agus Calafort Chairlinn faoin
dtionscadal, a bheidh á rolladh amach thar thréimhse trí bliana.

Tionscadail Mhara
Fuarthas cistiú ón Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
d’athfhorbairt agus d’uasghrádú mór ar Phort Oirialla. Thosaigh an
conraitheoir ar an obair i mí an Mhárta agus tá súil go mbeidh an

Móroibreacha Feabhsúcháin
Mar chuid den gclár oibreacha bliantúil bóthair rinneadh móroibreacha
feabhsúcháin ag láithreacha éagsúla ar líonra bóthair an chontae lenar
áiríodh athstruchtúrú, dromchlaí nua agus oibreacha draenála.
Rinneadh feabhsúcháin bhóthair eile faoin Scéim Ranníocaíochta Áitiúil,
An Scéim Feabhsúcháin Áitiúil, Clár agus Cláir Interreg.
Cuireadh cistiú ar fáil do fheabhsúcháin ar shráidbhailte agus ar an
tuath a rinneadh i dtionscadail i gCairlinn, An Grianfort agus Ó Méith i
gcomhar le LEADER.

An timpeallán ag Bóthar an Iarnainn.

Oibreacha Feabhsúcháin – Droichead Átha
Tugadh oibreacha chun críche ag acomhal an R132 agus Halla an Róis,
Bóthar Collann, Traslánaí an R166, Bóthar Ráth Maoláin, Bóthar an
Mhuilinn Ghaoithe, Acomhal Sráid Lorcáin/Sráid an Phálais, Acomhal
Sráid Thomáis/Bóthar an Chorda, Ascal a hAon (LT9 1664), An Bóthar Buí
agus Páirc Lorcáin.

Scéim Athnuachana Uirbeach agus Sráidbhailte
Caitheadh €454,449 san iomlán ar Thionscadail faoin Scéim Athnuachana
Uirbeach agus Sráidbhailte in 2005. Tugadh tionscadail chun críche ag
Droim Ineasclainn, An Grianfort agus Cill Choirle. Ar na scéimeanna bhí
suiteáil agus uasghrádú ar chosáin phoiblí, suiteáil soilsiú poiblí
maisitheach agus tírdhreachtú bog. Príomhghnéithe eile ab ea:
Athnuachan Uirbeach & Sráidbhailte, Droim Ineasclainn.
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tionscadal críochnaithe faoi dheireadh 2006. Costas measta de €11.2
milliún atá i gceist sa tionscadal agus déanfaidh Comhairle Contae Lú na
cistí a mheaitseáil.
San áireamh i scéim na n-oibreacha beidh:
• Síneadh 105 méadar leis an bpiar
• Leathnú ar an bpiar atá ann
• Doimhniú ar bháisín an chalafoirt
• Seirbhísí piara a sholáthar
• Cosaint mara a thógáil ina mbeidh armúraonaid choincréide

Cosaint an Chósta
Bhí oibreacha a aithníodh i gclár oibreacha cosanta mara na Comhairle
ar siúl fós le linn 2005. Tá an clár faoi réir cistithe ón Roinn Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha. Ceapadh comhairligh chun tús a chur le
staidéar ar na dumhcha ag Port Oirialla d’fhonn bearta cosanta a
mholadh a d’fhéadfaí a chur i ngníomh chun na dumhcha, atá ag éirí
níos lú an t-am ar fad, a chosaint.

Seirbhísí Uisce

deiridh de 2005. Tá soláthar sa scéim anois do acmhainn 1500pe.
Leathnú ar Ghléasra Cóireála Dramhuisce Dhroichead Átha
Dearbhaíodh an tairiscint rathúil agus ceapadh conraitheoir agus
foireann láithreáin. Tá an obair thógála faoi lánseoil agus tá súil é a
bheith críochnaithe go luath sa bhliain 2007.
Scéim Shéarachais Bhaile Átha Fhirdhia
Ceapadh comhairligh agus tá tús curtha leis an réamhthuarascáil. Faoi
réir fhaomhadh na tuarascála agus dhearbhú cistithe tosóidh an obair sa
bhliain 2007.
Scéim Réigiúnach Soláthair Uisce Lár Lú
Tugadh an réamhthuarascáil ar an scéim chun críche agus dréachtaíodh
an breithmheas teicniúil deiridh intí d’fhonn é a chur chuig an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Clár Uisce Tuaithe
Tabhaíodh caiteachas iomlán de €467,772.60 agus feabhas á chur ar
bhonneagar na seirbhísí uisce faoin gClár Uisce Tuaithe. Ar na
hoibreacha a rinneadh faoin gclár bhí bearta cosanta foinse uisce, síntí
ar na príomhphíopaí agus na príomhsholáthair, athsholáthar na bpíopaí
luaidhe, rialaithe teiliméadrachta agus múnlú scéimeanna camrais.

Soláthar Uisce
Bhainistigh Rannóg Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae Lú dáileadh cúig
milliún méadar ciúbach d’uisce i limistéar an chontae in 2005.
Thaispeáin trialacha a rinneadh ar an uisce ag an nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil ar son Chomhairle Contae Lú ráta géillte de 98%
le caighdeáin idirnáisiúnta uisce inólta.
Tugann Comhairle Buirge Dhroichead Átha faoi dheisithe uisce,
mhionfheabhsuithe agus ceangailtí le príomhphíopaí poiblí ar fud an
ghreásáin dáilte uisce nuair is cuí. Déanann Comhairle Buirge
Dhroichead Átha faireachán agus trialacha ar cháilíocht an tsoláthair
uisce inólta phoiblí.
Bhí impleachtaí an Bheartais Náisiúnta Praghsála Uisce ag dul i gcion
ar obair agus ról na rannóige le linn 2005. Bhí suiteáil boscaí méadair ag
gach áitreabh neamhtheaghlaigh go maith chun cinn agus deimhníodh
conradh le haghaidh soláthair méadar agus gléasanna uathoibríocha
léite méadar a shuiteálfar sa bhliain 2006.

Oibreacha Séarachais Thulaigh Álainn.

Tionscadal Caomhnaithe Uisce an Chontae
Bunaíodh foireann tionscadail intí do chaomhnú an uisce, arna tacú ag
comhairligh. Cuireadh tús le hobair ar mhúnlú a dhéanamh den líonra
uisce agus Limistéir Méadaraithe Dúiche a dhearbhú. Úsáidfear na
limistéir sin chun monatóireacht a dhéanamh ar phatrúin d'úsáid uisce i
gceantair áirithe d’fhonn tuiscint a fháil orthu. Beidh an t-eolas sin ina
chabhair nuair a bheidh caillteanais uisce á shainaithint ag foirne rialaithe
caillteanais ghníomhaigh a bhunófar de réir mar a théann an tionscadal ar
aghaidh sna hocht mí déag atá romhainn. Tá tús curtha ag Comhairle
Buirge Dhroichead Átha le hoibreacha cumasaithe chun Limistéir
Méadraithe Dúiche a chur ar bun sa taobh ó dheas den líonra dáilte.

Scéimeanna Caipitil
Scéim Shéarachais Thulaigh Álainn
Tugadh an scéim seo chun críche agus coimisiúnaíodh é sa cheathrú

Gléasra Cóireála Séarachais Dhroichead Átha.
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Grúpscéimeanna
Is léir a thábhachtaí is atá grúpscéimeanna uisce áitiúla mar chuid de
bhonneagar seirbhís uisce foriomlán an chontae ón tsuim de
€225,179.23 a cuireadh ar fáil mar chabhair dheontais. Ar na
scéimeanna a bhain leas as an gcistiú chun saoráidí a uasghrádú bhí:
• Páirc an tSléibhe, Dún Machan, Ardachaidh, Tigh an Iúir
• Gráinseach an Dísirt, Baile Mhic Éinigh (Céim 3), Gráinseach na
gCaorach. Maoiníodh an tsaoráid nua ag Crois Marmion mar chuid den
scéim seo.
Tógadh grúpscéimeanna ag Dún Machan agus Baile an Chócaigh faoi
chúram na Comhairle sa bhliain 2005. Fuair cúig scéim eile fordheontais
de €100,835.85 i leith chostas oibríochtúil a ngrúpscéimeanna agus
íocadh deontais de €70,312.88 san iomlán le 39 iarrthóir faoin scéim do
sholáthar nó do fheabhsuithe riachtanacha ar sholáthar uisce
indibhidiúil chuig teach.

Trialacha Caighdeáin Uisce
Rinneadh 287 triail uisce ag an nGníomhaireacht um Chosaint
Comhshaoil ar son Chomhairle Contae Lú (248 soláthar uisce poiblí agus
39 grúpscéim uisce) i gcaitheamh 2005. Bhí ráta géilliúlachta de 98% ar
an meán ag na trialacha ar sholáthair uisce phoiblí agus 81% i gcás na
ngrúpscéimeanna uisce.

Bonneagar Leathanbhanda
Tugadh chun críche i nDún Dealgan agus i nDroichead Átha an
bonneagar fisiciúil chun suiteáil leathanbhanda Líonra an Cheantair
Uirbigh (Municipal Area Networks (MAN) a éascú. Cuireadh an tsaoráid
seo ar fáil do e-net teoranta a bhainisteoidh sholáthar na seirbhíse
leathanbhanda. Tiomsaíodh iarratas le haghaidh líonra bonneagair is
cosúil leis do Bhaile Átha Fhirdhia agus cuireadh ar aghaidh le haghaidh
faofa na Roinne Cumarsáíde, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

Turasóireachta bainteach le clár turasóíreachta Réigiún na Teorann Thoir
agus cuirtear infheistíocht ar fáil do fhéilte, do ghnéithe ar díol spéise
iad do thurasóirí agus do fhorbairt bhealach an Táin.

Coimisiún Scannán
Bunaíodh Coimisiún Scannáin Lú, Iúr Chinn Trá agus na Móirne in 2005
mar chomhfhiontar idir Comhairle Contae Lú agus Newry & Mourne
District Council. Is scéim Interreg IIA-mhaoinithe é, a dearadh chun
déanamh scannán a mhisniú sa réigiún, ionas go dtabharfaí suntas don
gceantar, go gcuirfí obair agus taithí ar fáil do mhuintir na háite agus go
gcuirfí an comhoibriú trasteorann chun cinn.
Ceapadh Mairtin de Barra ina stiúrthóir ar an gCoimisiún Scannán i mí
an Mhárta 2005. Tá cúlra ag Mairtin i léiriú scannán & teilifíse agus i
gcúrsaí cumarsáide. Ar na tosaíochtaí luatha bhí íomhá branda a bhunú
don gcoimisiún agus poiblíocht a fháil dó. Trí fheachtas margaíochta a
dhírigh ar chinnteoirí an tionscail sa bhaile agus thar lear, sroicheadh an
cuspóir sin. Is é Coimisiún Scannán Lú, Iúr Chinn Trá & na Moirne an
chéad choimisiún scannáin réigiúnach Éireannach a chomhlíon na critéir
chun ballraíocht a bhaint amach san Association of Film Commissioners
International (AFCI).
Le linn 2005, d’fhás líon na dtionscadal a scannánaíodh sa réigiún go
réidh agus faoin am gur sheol an tAire Gnóthaí Eachtracha, Dermot
Ahern, Uasal, TD, an coimisiún go hoifigiúil i Samhain, bhí 50 fiosrú
faighte, nach mór, agus rinneadh roinnt mhaith de na scannáin sin sa
cheantar.

Lú – Ceann Scríbe Ardchaighdeáin do
Thurasóirí
Fáilteachtas & Turasóireacht
D’fhás Louth Hospitality, an cuideachta margaíochta turasóireachta, as
tionscnamh de chuid an Bhord Forbartha Contae agus an aidhm sonrach
aige toradh eacnamúil na turasóireachta sa chontae a uasmhéadú.
I ngeall ar a saibhreas oidhreachta agus miotas, a shuíomh
dearscnaitheach, a tránna brataigh ghoirm agus a cósta sciamhach,
d'fhéadfadh Lú a bheith mar cheann scríbe den chéad scoth do
thurasóirí.
I gcaitheamh 2005, d’fhreastail lucht Louth Hospitality ar roinnt
aonach saoire agus seónna trádála in Éirinn, sa RA agus sa Bheilg;
cuireadh treoirleabhar nua contae ar fáil ina bhfuil prófíl ar Lú agus na
háiteanna is díol spéise ann. Ina theannta sin fógraíodh an contae i
mórchuid foilseachán de chuid Fáilte Éireann. Is iad Tascfhórsa Síocháin
II de chuid Chomhairle Contae Lú a chistíonn na gníomhaíochtaí
margaíochta agus san áireamh anseo bhí athbhrandáil ar Dhroichead
Átha le forbairt ar threoirleabhair agus ar láithreáin ghréasáin, cosáin
oidhreachta i nDroichead Átha agus i mBaile Átha Fhirdhia, agus cd-rom
grianghrafach idirghníomhach. Maidir le forbairt táirge, tá an tOifigeach
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Cáilíocht na beatha a fheabhsú dár
gcónaitheoirí anois agus do na glúinte
a thiocfaidh inár ndiaidh.
ithníonn Údaráis Áitiúla Lú a thábhachtaí is atá saincheisteanna
cháilíocht na beatha i Lú agus déanaimid ár ndícheall i gcónaí:

A

• A chinntiú go bhfuil caighdeán tithíochta ag gach saoránach a oireann
dá riachtanais.
• Breis deiseanna a thabhairt dár saoránaigh a bheith rannpháirteach i
saol cultúrtha agus spóirtiúil an phobail agus an caighdeán sa réimse
sin a fheabhsú
• Contae glan tarraingteach a dhéanamh de Lú.
• Seirbhís éifeachtach éigeandála a sholáthar.

Clár Tithíochta

An fód á ghearradh do Scéim Tithíochta ag Na Creagacha Dubha.

Measúnacht Riachtanas Tithíochta
Rinneadh an Measúnacht Riachtanas Tithíochta reachtúil 3 bliana i
Márta 2005, as a rinneadh liosta feithimh ceadaithe de bhreis is 1,600
iarratasóir. Ba léir an treocht reatha i dtreo aonaid teaghlaigh níos lú
ó fhigiúir na measúnachta ina raibh méadú ar líon na dteaghlach de
dhuine amháin a léiríonn gur gá cóimheas níos mó de aonaid dhá
sheomra leapa a chur san áireamh nuair a bhíonn scéimeanna nua á
bpleanáil.

Tógáil na Tithíochta Sóisialta
Rinneadh tuilleadh dul chun cinn i dtaca le spriocanna a leagadh amach
sa Phlean Gníomhaíochta Cúig Bliana do Thithíocht Sóisialta agus
Inacmhainne 2004-2008 a shroicheadh. Tugadh scéimeanna nua
tithíochta sóisialta chun críche ag Caisleán an Ghearlánaigh (9),

Tithíocht i dTearmann Feichín.

Comhairli Áitiúla Lú Tuarascáil Bhliantúil 2005 •• 21

Louth Annual Report Ir 06

02/06/2006

13:44

Page 22

Sprioc 3

Tearmann Feichín (28), Sráid Sheán Uí Chearbhaill, Baile Átha Fhirdhia
(26), Céide Lorcáin, Droichead Átha (22), agus Fearann Dreig, Dún
Dealgan (88), agus cuireadh tús le scéimeanna eile ag Tearmann Feichín
(30), Na Creagacha Dubha (25), Sráidbhaile Lú (32), Gort na Bealtaine
(6), Gort Uaine, Ceann Chlochair (27), An Mhonaidh Mhór (2), Páirc
Naomh Finian (4 Teaghas do Sheanóirí) agus Bóthar Mhullaigh Chairlinn
(110).
Bhí an phleanáil go maith chun cinn ar scéimeanna sóisialta ag Bóthar
an Ghrianfoirt, Cairlinn (55), An Lána Cúil, Cairlinn (2), Bóthar Oirialla,
Collann (19), Bóthar Thearmann Feichín (76), Radharc Tredagh (79) agus
Lios Dubh (68).

Tithíocht Inacmhainne agus Suímh Phríobháideacha
Bhí 8 gcinn de thithe inacmhainne tugtha chun críche ag deireadh na
bliana ag Sráid Sheán Uí Chearbhaill, Baile Átha Fhirdhia agus cuireadh
tús le hobair ar 6 aonad mar iad ag Na Creagacha Dubha agus 15 aonad
ag Gort Uaine, Ceann Chlochair. Lena chois sin, cuireadh tús le hobair ar
5 shuíomh inacmhainne ag Na Creagacha Dubha agus 7 suíomh ag
Ceann Chlochair. Faoi dheireadh na bliana bhí an phleanáil go maith
chun cinn ar 12 theach inacmhainne agus 5 suíomh ag Cairlinn, 10
dteach inacmhainne agus 4 shuíomh ag Collonn, 24 teach inacmhainne
ag Bóthar Thearmann Feichín, 16 teach inacmhainne ag Radharc Tredagh
agus 20 teach inacmhainne ag Lios Dubh.

Rinneadh athbhreithniú ar an straitéis tithíochta i dtreo dheireadh na
bliana.

Cothabháil agus Feabhsúcháin ar an Stoc Tithíochta
Choinnigh na Comhairlí orthu ag cothabháíl a stoc tithíochta de bhreis
is 2,000 teaghas i gcaitheamh na bliana. Tabhaíodh caiteachas níos mó
ar athnuachan agus athchóiriú i gcás roinnt tithe a bhí folamh d’fhonn
iad a thabhairt suas go caighdeáin an lae inniu sula ligfí ar cíos arís iad.
I gcaitheamh na bliana cuireadh tús le suirbhéanna leitheadacha ar an
stoc tithíochta cíosa d’fhonn bonn eolais a fháil do chlár de chothabháil
phleanáilte.
Leanadh den gclár chun téamh lárnach agus insliú feabhsaithe a
shuiteáil inár stoc tithíochta cíosa sa bhliain 2005. I limistéar an
chontae tugadh Céim 2 de stoc na dteaghas do sheanóirí chun críocha
agus bhí conarthaí dá n-aontú don chéim deiridh de stoc na dteaghas do
sheanóirí, mar aon leis an gcéad chéim den stoc ginearálta tithíochta,
atá comhdhéanta de thuairim is 60 teaghas. Suiteáladh téamh lárnach
gáis i 70 teaghas i nDroichead Átha, agus i nDún Dealgan bronnadh
conradh do Chéim 4 a chuimsíonn 191 teach. Tá sé ceaptha go mbeidh
téamh lárnach i ngach teaghas dár stoc cíosa roimh spriocam an Rialtais
de 2008.

Tithíocht Dheonach
Faoi Chuid V den Acht Pleanála agus Forbartha cuireadh roinnt tithe
inacmhainne ar fáil i mBaile Átha Fhirdhia agus i nDún Dealgan agus bhí
cainteanna ar siúl le roinnt mhaith forbróirí maidir le pleananna chun
aonaid eile mar iad a sheachadadh sa bhliain 2006 agus ina dhiaidh.

Mhisnigh agus d'éascaigh na Comhairlí bainteacht na hearnála deonaí
tithíochta chun freastal ar sciar den riachtanas tithíochta sóisialta
foriomlán agus chuige sin cuireadh moltaí ar aghaidh maidir le pleanáil
scéimeanna ag Sráid Uí Thighearnaigh, Baile Átha Fhirdhia, (Oaklee – 39
aonad sóisialta), Páirc Lavin, Tulaigh Álainn (Thuaidh agus Thoir – 10
aonad sóisialta), Bóthar Oirialla, Collonn (Clúid – 19 aonad sóisialta),
Bóthar Thearmann Feichín (30 aonad), Radharc Tredagh (31 aonad) agus
Lios Dubh (50 aonad). Lena chois sin tugadh scéim de 69 teaghas chun
críche ag Ascaill Tom Bellew. Tógfar na scéimeanna seo ar thalamh a
cuireadh ar fáil go díreach ag an údarás áitiúil nó ar éascaíodh an cistiú
dá cheannach ag an údarás áitiúil.

Cóiríocht do Thaistealaithe
Bhí feidhmiú an Choiste Comhairleach Áitiúil do Chóiríocht
Thaistealaithe á chomhordú ag na Comhairlí i gcónaí agus tháinig an
coiste le chéile ar thrí ócáid i gcaitheamh 2005 mar ar glacadh an Plean
Cóiríochta Taistealaithe 2005-2008 nua. Cuireadh cóiríocht ar fáil do
roinnt teaghlach taistealaithe in ionad staid sealadach ag Cill Ó
nDaighre fad a bhí socruithe á ndéanamh chun láthair oiriúnach a
shainaithint do shuíomh buan neamhchónaitheach sa chontae mar is gá
faoin gClár. Sa bhliain 2005 sáraíodh na spriocanna foriomlána do
chóiríocht taistealaithe mar atá leagtha amach sa Chlár Cóiríochta.

Éaspa Dídine

Athchóiriú tí – mar a bhí agus mar atá anois.
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Bhí comhordú leanúnach á dhéanamh ag Comhairle Contae Lú ar
fheidhmiú Fhóram Chontae Lú um Easpa Dídine a tháinig le chéile ar 4
ócáid i gcaitheamh na bliana. Bhí na húdaráis áitiúla ag déanamh a
ndícheall i gcónaí dul i gceann saincheist na heaspa dídine trí chóiríocht
leaba agus bricfeasta a sholáthar, maille le fordheontais airgeadais do
chomhlachtaí deonacha agus soláthar díreach de thithíochta shóisialta.
Fuarthas cead pleanála do bhrú nua do mhná gan dídean i nDroichead
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Átha agus tá súil an obair a thosú i lár 2006. Bíonn seirbhís fhiúntach á
gcur ar fáil i gcónaí ag na brúnna i nDún Dealgan agus i nDroichead
Átha do dhaoine gan dídean.

An Scéim Chóiríochta Cíosa (S.C.C.)
Tógadh céimeanna suntasacha i gcaitheamh na bliana chun Scéim
Chóiríochta Chíosa a thabhairt isteach faoina nglacfaidh údaráis áitíúla
faoin gcúram riachtanais tithíochta iad siúd atá ag fáil forlíonadh cíosa
agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu trí chóiríocht a
cheannach ón earnáil phríobháideach cíosa. Ceapadh comhordaitheoir
S.C.C. do Chontae Lú chomh maith le Bainisteoir Cúnta Cláir do
chontaetha Lú, na Mí agus Mhuineacháin. Ainmníodh Droichead Átha
mar cheann de na ceantair phíolótacha don scéim seo agus rinneadh dul
chun cinn suntasach i gcaitheamh na bliana, i gcomhar le hOifigigh
Leasa Forlíontaí de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, chun
tionóntachtaí oiriúnacha a shainaithint le haistriú chuig an S.C.C.

Féile Ealaíon Dhroichead Átha á oscailt.

Scéim na nOibreacha Leasúcháin
Leanadh den obair ar Scéim na nOibreacha Leasúcháin ag Páirc Naomh
Finian, Droichead Átha agus tugadh Céim 2 den gclár (43 teach) chun
críche i mí Dheireadh Fómhair 2005, ionas gur 82 an líon a tugadh chun
críche go dáta. Athsholáthar cumhdaigh balla agus gnáthobair bhloic,
doirse agus fuinneoga gloine dhúbailte agus téamh lárnach mar aon le
hoibreacha comhshaoil san eastát comhdhéanta de bhallaí nua,
tírdhreachtú, plandú agus soilsiú poiblí a bhíonn i gceist go príomha san
obair seo. Bronnadh conradh do Chéim 3 (50 aonad) roimh dheireadh na
bliana.
Ceardlann i mbun ceoil – Artquake Droichead Átha.

Cuireadh tús le dhá mhórscéim leasúcháin ag Muirhevna Mór agus
Diméin Cox, Dún Dealgan, a dhéanfaidh athghiniúint chuimsitheach ar
an dá eastát mhóra seo. Ceapadh Bainisteoir Tionscadail, Oifigeach
Tadhaill do Thionóntaí agus dhá ghnólacht comhairleach d’fhonn an
scéim a chur sa tsiúl.

Deontais, Iasachtaí agus Fordheontais
Cuireadh leibhéal measartha oibre i gcrích faoin gceannmhír iasachtaí
agus fóirdheontais ach bhí méadú suntasach i líon na n-iarratas ar
Dheontais do Dhuine faoin Mhíchumas agus ar Dheontais do
Dheisiúcháin Riachtanacha.
Fuarthas 291 iarratas ar dheontas do dhuine faoi mhíchumas in 2005,
méadú de 50% nach mór, ar 2004. Ceadaíodh 196 deontas don bhliain
ag luach de €2.4 milliún agus íocadh 117 deontais arbh fhiú €1.4
milliún iad.

Bainistíocht Eastáit agus Rannpháirtíocht Tionóntaí
Earcaíodh Oifigeach Tadhaill nua do Thionóntaí i gcaitheamh na bliana
agus rinneadh tuilleadh dul chun cinn maidir le tionscnaimh do
rannpháirtíocht tionóntaí a leathnú go heastáit tithíochta na Comhairle.
Tugadh an tionscadal píolótach ag Páirc Fhirdhia, Baile Átha Fhirdhia,
chun cinn tuilleadh nuair a leithdháileadh teach cónaithe folamh san
eastát do choiste na gcónaitheoirí áitiúla le húsáid mar theach pobail.
Cumasóidh sé seo do na cónaitheoirí raon leathan seirbhísí pobail a
sheachadadh sa cheantar iad féin.
Glacadh leagan leasaithe den gcáipéis bheartais ar rannpháirtíocht
tionóntaí ag an gCoiste Beartais Speisialta agus ag an gComhairle i
gcaitheamh na bliana.

Mhéadaigh iarratais ar Dheontais do Dheisiúcháin Riachtanacha ó 13 sa
bhliain 2004 go 44 sa bhliain 2005. Eisíodh 29 ceadú sa bhliain ag luach
de €198,299 san iomlán agus íocadh 11 deontas de luach €78,002 san
iomlán.

Scéimeanna Cíosa agus Díolacháin
Athbhreithníodh ár Scéim Cíosanna Tithíochta le héifeacht ó Aibreán
2005 agus cuireadh ioncam cothrom le dáta gach tionónta san áireamh
chomh maith le himthosca eile teaghlaigh. Ba é €42.20 an meánchíos
seachtainiúil.
Léiriú ag Féile Ealaíon Dhroichead Átha.
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Féile Ealaíon Dhroichead Átha.

Deontais náisiúnta á fhógairt do shaoráid bhoird scátála.

bhliain 2005. D'oibrigh an scannánóir Dara McCluskey agus an
ealaíontóir damhsa Mairead Vaughan go dlúth le scoileanna, daoine óga
agus grúpaí pobail i nDún Dealgan agus i nDroichead Átha faoi seach. Is
bealaí tábhachtachta iad cónaitheachtaí chun ealaíontóirí agus
cleachtais ealaíon a thabhairt fad le grúpaí nach mbeadh mórán
teagmhála acu, b’fhéidir, le péintéirí, scríbhneoirí, agus ealaíontóirí
cruthaitheacha de chineál ar bith. Cuirtear taithí agus teicníochtaí ar
aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile agus saibhrítear an ealaíontóir agus
an óstphobal dá réir.

Ealaíontóir Damhsa Cónaitheach.

Na hEalaíona, Caitheamh Aimsire agus
an Músaem
Na hEalaíona
Glacadh an chéad Phlean Ealaíon riamh do Lú ag Comhairle Contae Lú,
Comhairle Buirge Dhroichead Átha agus Comhairle Baile Dhún Dealgan.
Beidh an fhís i leithroinn seo mar bhonn eolais agus mar threoir do
thacaíocht na n-údarás áitiúil do na healaíona, agus neartóidh sé
comhpháirtíochtaí idir an pobal, ealaíontóirí agus gníomhaireachtaí stáit.
Ceann de eochair-aidhmeanna an Phlean Ealaíon ná clár na bhféilte
ealaíon a fhorbairt i Lú. Ó 2004 i leith, tionscnaíodh roinnt féilte ag
Údaráis Áitiúla Lú mar fhreagairt ar laigí a braitheadh i gceantair agus in
earnálacha áirithe. Sa bhliain 2005, chuimsigh siad seo Féile Ealaíon
Dhroichead Átha, Seachtain Scannán Moonreel, agus Féile Bharócach
Bhaile Átha Fhirdhia, a chomhlánaigh féilte ealaíon a bhí cheana ann
mar Fhéile Drámaíochta Idirnáisiúnta na Bealtaine i nDún Dealgan,
Fleadh Chontae Lú, Táin Rhythm and Roots, Seachtain Traidisiúnta
Dhroichead Átha, Ceol Chairlinn, Feis Dhún Dealgan, Féile Samba
Dhroichead Átha agus Féile Uí Mhéith, a dtacaíonn Údaráis Áitiúla Lú leo
uile.
Cuireadh tús le dhá thionscnamh nua d’Ealaíontóirí Cónaitheacha sa
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Tá an tSeirbhís Ealaíon i gcónaí ag leathnú a ról i réimsí an eolais agus
na comhairle, an chistithe, na gclár ealaíon, agus na dtionscadal pobail,
ag obair i gcomhar le gníomhaireachtaí eile, idir áitiúil agus náisiúnta,
chun deiseanna a chruthú tríd na healaíona d'fhorás an duine aonair
agus d'fhorbairt an phobail.

Spóirt/Caitheamh Aimsire & Súgradh
Forbairt Straitéise Contae um Spóirt, Fóillíocht agus Caitheamh Aimsire
Chríochnaigh na comhairligh fóillíochta, Ms. Holohan Leisure, a
choimisiúnaigh Comhairle Contae Lú go luath in 2005 chun cuidiú chun
straitéis contae um spoirt, caitheamh aimsire agus fóillíocht a ullmhú,
an chéim chomhairliúcháin phoiblí agus rinne taighde substaintiúil ar
shaoráidí an chontae mar a bhí. Sa straitéis seo atá á forbairt tríd an
gCoiste Beartais Speisialta do Sheirbhísí Corparáideacha socrófar
tosaíochtaí d’Údaráis Áitiúla Lú chun an leas is fearr is féidir a bhaint as
acmhainní chun na spriocanna atá leagtha amach i straitéis 10 mbliana
an Bhord Forbartha Contae a shroicheadh sna réimsí seo. Rachaidh sé os
comhair na gComhairlí dá mbreithniú agus dá nglacadh go luath sa
bhliain 2006.

Forbairt Bheartas Súgartha an Chontae
Ghlac Comhairle Contae Lú Beartas Súgartha Contae/Plean
Gníomhaíochta Súgartha, mí na Nollag. Ainmníodh Oifigeach Spóirt agus
Caitheamh Aimsire an chontae, Noel Redmond, ina Oifigeach Súgartha
d'Údaráis Áitiúla Lú agus déanfaidh an Coiste Beartais Speisialta um
Sheirbhísí Corparáideacha monatóireacht ar fheidhmiú an Phlean
Gníomhaíochta Súgartha. Fuair Comhairle Contae Lú deontais i
gcaitheamh na bliana d'fhonn trealamh súgartha a sholáthar ag clós
súgartha beartaithe ag Ceann Chlochair agus ag páirc bhord scátála i
nDún Dealgan. Tosaíodh an obair fhorbartha ar dhá chlós súgartha eile i
nDún Dealgan agus bhí ÚÁL ag iarraidh i gcónaí suímh a shainaithint do
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Clós súgartha ag Droichead Átha.

bhreis clósanna súgartha amach anseo ag láithreacha ar leith (Collonn,
Na Creagacha Dubha, Baile an Tallúnaigh agus Tigh an Iúir.).

Linn Snámha Dhroichead Átha - Obair idir lámha.

suíocháin do lucht féachana i halla na linne chomh maith. San áireamh
chomh maith tá spá agus sauna sláinte chomh maith le svuít aclaíochta
le giomnáisiúm agus stiúideo aeróbaice.

Comhpháirtíocht Spóirt Lú
Bunaíodh conarthaí le hoifigigh chomhordaithe i gCoistí Beartais
Speisialta sa Mhí agus in Fhine Gall le linn 2005 d'fhonn Grúpa Oibre Lú
a athghníomhú ar fhoilsiú thuarascáil na Roinne ar Athbhreithniú ar
Choistí Beartais Speisialta a rinneadh sa dara chuid den bhliain.

Forbairt Spóirt
• Forbraíodh/ceadaíodh scéim deontais a thabharfar isteach sa bhliain
2006 chun cabhrú leis na costais a ghabhann le freastal ar chúrsaí
oiliúna creidiúnaithe nó iad a rith chun oiliúnoirí spóirt nua/níos fearr
a sholáthar i gContae Lú.
• Tionscnaíodh naisc agus tionscadail chomhpháirtíochta le
Comhordaitheoir an Cheantair um Ghníomhaíocht Fhisiciúil agus le
hÉascaitheoir na Straitéise Cairdiach i bhFeidhmeannacht na Seirbhísí
Sláinte.
• Ullmhaíodh/cuireadh ar aghaidh comhiarratas ar chabhair dheontais
faoin gclár Síocháin II i leith fhostú Oifigeach Forbartha
Mionspóirteanna ag Comhairle Contae Lú agus ag Newry and Mourne
District Council. Tá sé beartaithe, faoi réir chistiú a bheith faighte,
oifigeach mar é a bheith ceaptha faoi lár 2006.
• D’oibrigh Comhairle Contae Lú leis an Irish Volleyball Association agus
an Badminton Union of Ireland chun tionscnaimh a fhorbairt do
scoileanna sa bhliain 2006 agus ghlac páirt sa chomh-thascfhórsa Clár
Scátála a bhunaigh Comhairle Dúiche Iúr Chinn Trá agus na Moirne.
• Mheall seimineár eolais ar an gclár caipitiúil spóirt 2006 a d’eagraigh
Comhairle Contae Lú, mí na Nollag, ionadaithe ó 35 grúpaí spóirt/
pobail agus scoileanna éagsúla.
• Eagraíodh cruinnithe tosaigh le comhordaitheoir náisiúnta Shlí na
Sláinte agus ionadaithe ó Choiste Bailte Slachtmhara na gCreagacha
Dubha chun bealaí nua a shainaithint sa cheantar do Shlí na Sláinte.

Linn Snámha Dhún Dealgan
De bhrí gurb é an t-aon halla spóirt poiblí atá ar fáil seacht lá na
seachtaine an bhliain ar fad, baineadh an-úsáid as Ionad Spóirt Dhún
Dealgan ag clubanna agus grúpaí spóirt shóisialta le linn 2005. Bíodh is
gurb iad peil istigh, badmantan agus cispheil na spóirt is mó tóir,
freastalaíonn an tIonad chomh maith ar raon spórt/gníomhaíochtaí eile
lena n-áirítear boghdóireacht, na healaíona oscartha, babhlaí istigh,
leadóg, leadóg bhoird, uni-hoc agus cóisirí do pháistí a bhfuil an tóir
orthu ag dul i méid i gcónaí.
Leathnaigh an tIonad a chlár gníomhaíochtaí do pháistí sa bhliain
2005 agus bhí an-tóir ar na campaí gníomhaíochtaí a cuireadh leis an
gclár i rith shos meántéarma Feabhra, i rith na Cásca agus i rith shos
meántéarma Deireadh Fómhair agus ar an gClár Gníomhaíochtaí
Samhraidh a ritheadh le linn Iúil agus Lúnasa. Bhí leadóg, cispheil,
badmantan agus ár gcampaí spóirt agus gníomhaíochtaí go léir mar
chuid den gclár samhraidh.
I nDeireadh Fómhair seoladh ár gclár gníomhaíochtaí iarscoile a
fhreastalaíonn ar pháistí ó 6 bliana go 12 bliain d’aois. Bíonn an clár ar
siúl gach Luan, Máirt agus Céadaoin idir a 3 agus a 5 a chlog ar bhonn
íoc in aghaidh an ranga. Déantar maoirseacht ar na gníomhaíochtaí go
léir agus áirítear orthu sacar, cispheil, ilspóirt, uni-hoc, dodgeball agus
badmantan. Tá ag éirí chomh maith sin leis an gclár go bhfuil sé
beartaithe síneadh éiginnte a chur leis.
Leathnaigh an tIonad a raon gníomhaíochtaí do phaistí atá faoi
mhíchumais fhoghlama agus fhisiciúla agus cuireadh a dhá oiread
campaí ar fáil do dhaoine le riachtanais speisialta ag an Ionad i gcomhar
le Seirbhísí Míchumais Lú sa bhliain 2005.

Linn Snámha Dhroichead Átha
Cuireadh tús i nDeireadh Fómhair le Linn Snámha Dhroichead Átha a
thógáil agus lean sé ar aghaidh ar feadh 2005. Meastar go mbeidh an
tsaoráid ar oscailt faoi Mheitheamh 2006. Linn snámha nua agus ilionad
fóillíochta le hachar urlár iomlán de thuairim is 2350m2 lena
n-áirítear an t-urlár, halla linne le linn 25m 5 lána, linn d'fhoghlaimeoirí
agus linn do pháistí beaga a bheidh i gceist san fhorbairt. Beidh

D’fhorbair an tIonad Spóirt a chláir for-rochtana féin sa bhliain 2005.
D’fhreastail suas le 50 páiste áitiúil ar an gclár for-rochtana a ritheadh
i gcomhar le hIonad Pobail an tSlánaitheora agus bhí siad páirteach
i spóirt éagsúla, saor in aisce, ar bhonn laethúil.
Cuireann an tIonad gach gníomhaíocht agus áis ar fáil ar chostas
réasúnta.
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Leabharlann
Glacadh Plean Forbartha Sheirbhís Leabharlainne Chontae Lú go foirmiúil
ag Comhairle Contae Lú ar an 18ú Aibreán, 2005. Ba é an plean an
toradh ar thréimse chomhairliúcháin sprice ina raibh an fhoireann agus
lucht úsáidte na saoráide páirteach. Bhí na fóraim phobail páirteach sa
chomhairliúchán poiblí a eagraíodh sna brainsí trí shuirbhé agus trí
aiseolas ar na dréachtcháipéis.
Tá an plean forbartha bunaithe ar théamaí éagsúla, mar seo a leanas:
1. Rochtain agus rannpháirtíocht a mhisniú
2. Raon & caighdeán an stoic a fheabhsú
3. Bonneagar oiriúnach a sholáthar
4. Gníomhaíochtaí tionscnaimh a bhreisiú
5. An leabharlann mar ionad do na healaíona, don chultúr agus don
oidhreacht
6. Seirbhísí do pháistí agus do dhaoine óga a bhreisiú
7. An leabharlann mar ionad foghlama & faisnéise
8. Infheistíocht a dhéanamh i bhfoireann na leabharlainne
Ceardlann do mhaisitheoirí le hOlwyn Whelan ag Leabharlann Dhroichead Átha.

Rinneadh athbhreithniú ar staid na leabharlainne taistil i mí Aibreán
agus cuireadh dhá stad nua in eastáit tithíochta údaráis áitiúil i
dToberona, Dún Dealgan agus Páirc Fhirdhia, Baile Átha Fhirdhia leis an
uainchlár i mBealtaine agus athraíodh na sceidil ama da réir.
Rinneadh iniúchadh rochtana ar gach foirgneamh agus feithicil de chuid
na leabharlainne.
Bhí comhoibriú leanúnach ann le Leabharlann DKIT maidir le hiasachtaí
idirleabharlainne. Bhunaigh an Chomhairle Leabharlanna an tseirbhís
Leabhair ar Iasacht chun seirbhís iasachtaí idirleabharlanna a chur ar fáil
ar fud na tíre a thabharfadh rochtain ar líne d’iasachtaithe ar gach dá
bhfuil i leabharlanna poiblí na hÉireann. Tá sé faoi lánseoil ó Shamhain
2005 agus tá méadú mór tagtha ar líon na n-iasachtaí idirleabharlanna
sa chontae dá bharr.
Cuireadh cnuasach leabhar i dteangacha iasachta mar an Fhraincis, an
tSeicis, an Liotuánach, an Laitvis agus an Pholainnis lenár n-ábhar

Scéalta ceolmhara le Toby Kinsella i Leabharlann Dhroichead Átha.
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iasachta, chun iarracht a dhéanamh freastal ar riachtanais ár bpobal
eitneach.
Fuarthas formheas chun veain nua leabharlainne scoile a cheannach a
bheidh i bhfeidhm sa bhliain 2006.
Suiteáladh ceangal BIPreach sa cheanncheathrú do uasghrádú na líonra
mar chuid de na feabhsúcháin ar FT a rinneadh i ngach brainse. Thug sé
seo chun críche an tionscadal do Chomhairle Baile Dhún Dealgan agus
don leabharlann. Rinneadh uasghrádú ar Dhroichead Átha ina dhiaidh
sin.
Baineadh úsáid as na príomhbhrainsí leabharlainne mar ionaid do
thaispeántais lena n-áirítear an Artisans Art Group; taispeántas bliantúil
an Professional Photographers Association; Seó bóthair Sheachtain na
hEolaíochta faoi choimirce an Roinn Oideachais agus Eolaíochta; Céad
Bliain de Ghrianghraif le Independent Newspapers; taispeántas bliantúil
Drogheda Photo Club lena n-áirítear taispeántas de cheamaraí idir shean
agus nua. Eagraíodh imeachtaí i ngach brainse leabharlainne chun féilte
ar nós Féile Leabhar na bPáistí, Seachtain na Leabharlainne, Lá
Domhanda na Leabhar, Seachtain na Gaeilge, Bealtaine etc. a chur chun
cinn.
Cuirtear cuairteanna ranga ar fáil i gcónaí do réamhscoileanna,
bunscoileanna agus iarbhunscoileanna, idir uirbeach agus thuaithe, chun
seirbhísí na leabharlanna a chur chun cinn tuilleadh.
Tá dhá chlub leabhar do dhaoine fásta i leabharlann Dhún Dealgan arna
éascú ag an bhfoireann agus cuirtear leabhair ar fáil don tríú club
leabhar a ritear i gcomhar le leabharlann Bhaile Átha Fhirdhia. Is í an
tseirbhís leabharlainne a chuireann na leabhair go léir ar fáil. Cabhraíonn
an tionscnamh seo chun an léitheoireacht a chur chun cinn agus chun
an leabharlann a chur i mbéal an phobail mar ionad do na healaíona
agus don gcultúr. Nuair a bhíonn na leabhair léite cuirtear ar fáil don
phobal iad sa bhrainse agus moltar do bhaill na gclub leabhar léirmheas
a scríobh ar na leabhair a léigh siad féin.
Eagraíodh ranganna sa scríbhneoireacht chruthaitheach ó Mheitheamh
go Nollaig 2005 i leabharlanna Dhún Dealgan, Dhroichead Átha, Bhaile
Átha Fhirdhia agus Chairlinn agus bhí an-tóir orthu.
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Tá taifid eaglaise seachas taifid na hEaglaise Caitlicí á n-aistriú ó
mhícreascannán go bunachar sonraí Access i leabharlann Dhún Dealgan.
Is é Irish Genealogy Ltd. atá i gceannas ar an tionscadal seo. Ó tá taifid
na hEaglaise Caitlicí do Lú don tréimhse roimh 1900 i seilbh na
leabharlainne cheana féin, cuirfidh críochnú an tionscadail seo go mór
leis an tseirbhís gineolaíochta a bheidh ar fáil.
Tá dhá chlub leabhar do pháistí i leabharlann Dhún Dealgan do pháistí
d’aois 9-12 agus tagann siad le chéile go míosúil. Tiomsaíodh cairt
pháistí don tseirbhís leabharlainne i Leabharlann Chontae Lú.
Eagraíodh gníomhaíochtaí mar scéalaíocht, cuairteanna ó údair, ealaíona
& ceardaíocht etc. i ngach brainse i gcaitheamh na bliana go háirithe i
gcaitheamh an tsamhraidh agus mar thaca le Féile Leabhar na bPáistí. Ar
na húdair agus lucht siamsaíochta a tháinig chun na leabharlainne bhí
an t-údar agus an maisitheoir Oisin McGann, an scéalaí ceolmhar
dátheangach Toby Kinsella, Gemini the Magician agus an maisitheoir
Olwyn Whelan.
Lean an tIonad Foghlama air ag leathnú a ábhar spéise trí dhíriú ar
ghrúpaí ar leith le mionsonraí den gclár Lifesteps, tionscnamh atá á
bhainistiú ag an gComhairle Leabharlanna agus atá á maoiniú ag an
Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Tá 17 treoir sa chlár
ó Using the Internet go Buying a Home. I measc na ngrúpaí a úsáideann
Lifesteps tá an Líonra Náisiúnta Foghlama, an Coiste Gairmoideachais
agus FÁS. Ar na ríomhphacáistí atá ar fáil san Ionad Foghlama tá MS
Word, MS Access agus MS PowerPoint, chomh maith le raon leathan
bogearraí eile d’úsáid an duine aonair.
Bhí comhoibriú ar siúl i gcónaí le grúpaí mar FÁS, an Coiste
Gairmoideachais, NTDI, Rehab, trí thurais leabharlainne a chur ar fáil
maille le cúrsaí sainiúla san Ionad Foghlama.
D’fhreastail foireann na leabharlainne ar chúrsaí oiliúna éagsúla i rith na
bliana mar Iompraíocht Dhúshlánach; Tuiscint ar Mhíchumais; oiliúint
d’Ionadaí Sábháilteachta agus Scileanna Maoirseachta. D’fhreastail
roinnt baill foirne ar ranganna Gaeilge chun cur lena gcumas seirbhís
Ghaeilge a chur ar fáil.

Músaem
Institiúid a bhailíonn, a chaomhnaíonn agus a dhéanann cumarsáid an
sainmhíniú is fearr ar mhúsaem, b'fhéidir. Trí scrúdú a dhéanamh ar
iarsmaí na ndéantán ina bhailiúchán cuireann an músaem bunachar
sonraí ar fáil ionas gur féidir taighde a dhéanamh ar fhorbairt stairiúil
na sochaí le béim ar leith ar na réimsí sin inar féidir feabhsúcháin a
dhéanamh ar mhaithe leis na glúinte a thiocfaidh inár ndiaidh.
Chonacthas an-éagsúlacht sna himeachtaí a eagraíodh ag an músaem in
2005. Faoi chaibidil sna himeachtaí éagsúla bhí shaibhreas shaol na
hÉireann ó thaobh ilchineáltachta de, mar a léirítear i gcúrsaí
ailtireachta, litríochta, cultúrtha agus creidimh.

Imeachtaí
Thar aon ní eile, fuarthas léargas sa mhúsaem i mí Eanáir ó dhá cheann
de thaispeántais agus sraith de chainteanna tráthnóna ar an leithead
dochreidte a ghabhann le stair na hÉireann. Cuireadh tús leis an mhí leis
an taispeántas bliantúil ó Acadamh Ríoga na nAiltirí in Éirinn (RIAI) agus

Léiriú de "The Big House" a d'eagraigh an Tionscadal Oideachais.

na dearthaí a bhain gradaim in 2004. D’óstáil an Músaem taispeántas
ealaíne chomh maith chun Lá Idirnáisiúnta an Uileloiscthe agus cothrom
seasca bliain shaoradh Sluachampa Géibhinn Auschwitz a chomóradh.
Tugadh dhá léacht ríthábhachtacha ag an am sin a phléigh nádúr agus
sínteacht an gaol idir Éireannaigh agus Iúdaigh ní amháin ag tús an
fichiú haois ach suas go dtí an lá inniu. Bhí cur is cúiteamh ar siúl go
ceann i bhfad sna seisiúin ceist agus freagra a eagraíodh ina ndiaidh.
Lean an ilchineálacht sin a bhí le sonrú ar imeachtaí mhí Eanáir ar feadh
na bliana ar fad. Comóradh saibhreas an chultúir Ghaelaigh sa rince
agus sa litríocht le linn Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta trí
mheascán den mhiotaseolaíoch, den draíocht agus den litriúil i léachtaí
agus i léamh den Táin, in aistriúchán Gaeilge ar an gcéad leabhar Harry
Potter agus i bhfilíocht Nuala Uí Dhomhnaill. Pléascadh datha, go
deimhin, a bhí againn Lá Fhéile Phádraig nuair a thug Scoil Rince Mona
Roddy taispeántas rince uathu mar chomhlánú ar sheisiún scéalaíochta
a bhí bunaithe ar scríbhneoireacht Neal McEaney. Osclaíodh taispeántas
dar teideal 'The Battles Beyond the Boyne' de chuid mhic léinn an DKIT i
mí Aibreáin. Thug an taispeántas léargas an-spéisiúil ar Ord na
nOráisteach. Trí chuid ar leith a bhí sa taispeántas – taispeántas de
mheirgí, taispeántas grianghraf agus taispeántas a léirigh Oráistigh i
gcoinbhleachtaí seachas coinbhleacht 1690. Thug an taispeántas mórán
chun solais i dtaobh nádúr agus fhealsúnacht na nOráisteach agus
nochtaíodh freisin go mbíodh lóiste Oráisteach i nDún Dealgan sa 19ú
haois. Ar na himeachtaí eile a eagraíodh sa Mhúsaem bhí taispeántas
de ghrianghraif de cheoltóirí i mbun ceoil a bhí comhuaineach leis an
bhféile Rhythm and Roots i mí Dheireadh Fómhair chomh maith le
taispeántas ealaíne a fuair a inspreagadh ó scéal na Tána.

Tionscadal Oideachais
Ba í an dul chun cinn ba thábhachtaí sa bhliain ar fad, b'fhéidir, ná an
t-iarratas rathúil a rinneadh chuig Co-operation Ireland ar mhaoiniú don
Chomhthionscadal Oideachais a ritheadh idir Músaem an Chontae agus
Músaem Iúr Chinn Trá * na Moirne. Le blianta beaga anuas bhí an t-ádh
dearg linn go raibh ar ár gcumas clár for-rochtana a reáchtáil do
scoileanna agus do ghrúpaí pobail le maoiniú ó Chomhairle Baile
Dhroichead Átha, Comhairle Dúiche Iúr Chinn Trá & na Moirne agus
Co-operation Ireland. Mar thoradh ar an iarratas rathúil seo déanfar
tuilleadh forbartha ar an tionscadal seo i ndáil le bainteacht na
bpáirtithe leasmhara traidisiúnta agus lena chuspóir uileghabhálach an
Músaem a dhéanamh níos baintí leis an bpobal trí imeachtaí a
shaincheapadh agus a dhíriú ar ghrúpaí de gach aois.

Comhairli Áitiúla Lú Tuarascáil Bhliantúil 2005 •• 27

Louth Annual Report Ir 06

02/06/2006

13:45

Page 28

Sprioc 3

Bailiúchán
Ní fhéadfaí imeachtaí mar an Tionscadal Oideachais a reáchtáil gan
chúnamh ó bhailiúchán an Mhúsaeim agus bronnadh raon leathan
déantán ar an Músaem arís in 2005. Léiriú ab ea na déantáin ar thaithí
stairiúil éagsúil chónaitheoirí Lú. Orthu bhí dhá cheann de leathanaigh
aistir bhia ó Theach na mBocht i mBaile Átha Fhirdhia, teodalaít a bhain
le James Barton (a bhí bainteach le tógáil tharbhealach na Bóinne),
inneall níocháin adhmaid ón 20ú haois luath agus fáiscéan tobaic ó
cheann de fhochomhlachtaí P.J. Carroll. Le cois na ndéantán seo
cuireadh roinnt mhaith déantán le bailiúchán an Mhúsaeim nuair a
tugadh Tionscadal Staire Béil Trasteorann an Chláir Oideachais chun
críche, tionscadal a fhéachann le tuiscint níos fearr ar an stair a
thabhairt don ghlúin seo agus na glúinte a thiocfaidh inár ndiaidh.
Tá súil ag an Músaem go mbeidh bliain bhisiúil acu in 2006 bunaithe ar
na blianta rathúla atá gafa thart. Is maith an tuar do na blianta amach
romhainn an oiread déantán a bronnadh ar an Músaem ag baill den
phobal, an spéis a chuirtear i gcónaí i ngníomhaíochtaí agus in
imeachtaí an Mhúsaeim, agus tacaíocht a fuarthas don Tionscadal
Oideachais. Táimid ag súil le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ár
ngníomhaíochtaí dár bpáirtithe leasmhara uile le linn 2006.

Cosaint Chomhshaoil agus Bainistiú
Dramhaíola
Bainistiú Dramhaíola
Bhí mórathbhreithniú ar Phlean Bhainistithe Dramhaíola an Oirthuaiscirt
tugtha chun críche nach mór faoi dheireadh na bliana. Ghlac Comhairle
Contae Lú páirt i bpróiseas comhairliúcháin poiblí lánbhrí lenar áiríodh
seisiúin eolais i leabharlanna, foirgnimh phoiblí, oifigí
comharcreidmheasa agus ollmhargaí ar fud an chontae. Leagtar amach
san Athphlean an Beartas um Bhainistiú Dramhaíola do réigiún an
oirthuaiscirt don tréimhse 2005-2010 agus déantar soláthar ann do
réiteach comhtháite ar bhainistiú dramhaíola.
Nuair a ceapadh Oifigeach Feasachta Comhshaoil i mí Eanáir tugadh

breis fócais do chlár feasachta/oideachais dramhaíola an chontae.
Cuireadh teagmháil ar bun agus coimeádadh é leis an earnáil tráchtála
agus tionsclaíoch maidir leis an Rás in agaidh na Dramhaíola.

Líonadh Talún
Bhí oscailt na gcealla nua i Láthair Líonta Talún an Abha Bháin nach mór
tugtha chun críche faoi dheireadh na bliana agus cuireadh limistéar nua
dumpála poiblí ar fáil le go mbeidh saoráidí diúscartha breisithe ag baill
an phobail a úsáideann an tsaoráid. Bainistíodh an láithreán go
caighdeán ard comhshaoil i rith na bliana de réir choinníollacha an
cheadúnais GCC.

Ionaid Athchúrsála
Rinneadh an-dul chun cinn leis an ionad nua athchúrsála i nDroichead
Átha sa bhliain 2005 agus tá súil len é a chríochnú agus a oscailt go
hoifigiúil go luath i samhradh 2006. Chuaigh an t-ionad athchúrsála atá
suite i nDún Dealgan ó neart go neart i rith 2005.

Forfheidhmiúchán
Bhí rath ard-phróifíle i rith na bliana ar an bhfoireann ghníomhach atá i
gceannas ar fhorfheidhmiú dramhaíola. Eagraíodh roinnt pointí seiceála
bóthair chun monatóireacht a dhéanamh ar ghéilliúlacht do
Cheada/Cheadúnais Dramhaíola. Tugadh faoi iniúchtaí dramhaíola ar
shaoráidí ceadaithe agus rinneadh monatóireacht ar a ngéilliúlacht do
rialacháin phacáistithe agus do WEEE. Tugadh roinnt cuideachtaí os
comhair na cúirte as neamhghéilliúlacht do na rialacháin. Tosaíocht
thábhachach ab ea é imscrúdú leanúnach a dhéanamh ar ghearáin i
dtaobh dramhaíola agus bruscair, agus is amhlaidh i gcónaí.
Eisíodh cúig cinn déag de Cheada nua Dramhaíola i rith na bliana agus
ag deireadh mhí na Nollag bhí 152 gnóthas sa chontae cláraithe le
Repak de réir Rialacháin Phacáistithe Bhainistithe Dramhaíola. Chláraigh
trí ghnóthas le Comhairle Contae Lú faoin Scéim Féinghéilliúlachta.

Bainistiú bruscair
Cuireadh tús le hathbhreithniú ar an bPlean Bainistithe Bruscair i rith
na bliana agus cuireadh béim láidir ar na heochairchuspóirí de
fhorfheidhmiú, oideachas, feasacht agus monatóireacht i ngach céim
chomhairliúcháin don athbhreithniú. Cuireadh feabhas ar fhorfheidhmiú
bruscair i rith na bliana. Eisíodh 1222 finéail ar an láthair agus fuarthas
78 ionchúiseamh. Tugadh faoi shraith de ghníomhaíochtaí
feasachta/oideachais a dhírigh go príomha ar scoileanna agus a raibh
fógraí agus tionscnaimh dírithe ar an bpobal i gcoitinne i gceist iontu
chomh maith.
D’eagraigh Údaráis Áitiúla Lú craobh bruscair a ndearnadh
géariomaíocht ar a shon agus chuir mórbhailte Dhún Dealgan agus
Dhroichead Átha feabhas ar a bhfeidhmíocht sa Chraobh Bruscair
Náisiúnta, an IBAL, mar ar bhain Dún Dealgan an ceathrú háit.

Scéim an Bhrataigh Ghoirm

An duais don cheathrú háit á bronnadh ar Dhún Dealgan sa i gcraobh 2005
den chomórtas Irish Business against Litter.
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Ghlac Lú athpháirt sa chomórtas dámhachtainí idirnáisiúnta seo do
thránna sa bhliain 2005 agus fuarthas Brataigh Ghorma do dhá cheann
dá thránna, Port agus Baile an Teampaill. Ba éigean do na tránna
dhianchritéir caighdeáin uisce, bainistíocht trá, saoráidí trá agus
oideachais agus feasachta a chomhlíonadh. Bronnadh na brataigh ag
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Searmanas crochta an Bhrataigh Ghoirm ag Trá Bhaile an Teampaill
(lá gníomhaíochtaí trá)

Comhghairdeas le Scoil na mBráithre, Dún Dealgan, a rinne an Clár Sóisearach
do Mhaor Scoile.

uiscí cósta agus scramhuisce.

Sábháilteacht ar na Bóithre

Searmanas crochta an Bhrataigh Ghoirm ag Trá an Phoirt.

Dick Roche, Uasal, TD, Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áiliúil
ar an gComhairleoir Terry Brennan, Cathaoirleach Chomhairle Chontae
Lughaí agus ar an bhfoireann chomhshaoil ag Mullach Íde, Co. Bhaile
Átha Cliath.

Leanadh leis an gClár Scoile um Shábháilteacht ar Bhóithre agus cheap
an tOifigeach Sábháilteachta ar Bhóithre tuilleadh "sirriamaí crios
sábhála” i scoileanna ar fud an chontae. Mar chuid dár mbearta um
shábháilteacht ar na bóithre suiteáladh bearta sábháilteachta
ísealchostais ag láithreacha éagsúla ar fud an chontae. Tá ath-thús
curtha le tionscnamh um imbhuailtí a chosc i gcomhar leis an nGarda
Síochána agus rollófar amach é ar fud an chontae sna blianta atá
romhainn.

Caomhnú Foirgneamh

Cairéil

Caomhnú agus an Oidhreacht Tógtha

Ba éigean do gach cairéal sa chontae, seachas iad siúd a fuair cead
pleanála ó 28ú Aibreán 1999 i leith, clárú le Comhairle Chontae Lughaí
faoin 27ú Aibreán 2005. Forálann Alt 261 den Acht Pleanála agus
Forbartha 2000 do fhoilsiú fhógra maidir le clárú an chairéil, do dheis do
pháirtithe leasmhara aighneachtaí/tuairiscí a dhéanamh, do chur i
bhfeidhm laistigh de thréimhse de 2 bhliain ón gclárú ag an gComhairle
de choinníollacha maidir le hoibriú an chairéil nó mionathruithe ar
choinníollacha a cuireadh i bhfeidhm roimhe seo, agus do phróiseas
achomhairc d'oibreoirí cairéal. Fuair Comhairle Chontae Lughaí 12
iarratas ar chlárú agus tá na hoibríochtaí cairéil sin á meas i láthair na
huaire.

D’athdhearbhaigh an tAcht Pleanála agus Forbartha 2000 na forálacha

Seirbhísí Dramhaíola agus Dramhuisce
Tionscnamh Bhainistíocht Abhantraigh
Is cuid de dhá cheantair amhantraigh ar leith é Lú, ceann amháin acu
Dúiche an Amhantraigh Thoir agus an dara ceann Dúiche Amhantraigh
Idirnáisiúnta nEathach na Banna. Is é is cuspóir don tionscadal creat a
bhunú do chosaint na n-uiscí dromchla intíre, na n-uiscí idirchriosacha,

Ceann tuí á athchur ar theachín ag Baile an Rátha.
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do chosaint na hoidhreachta ailtireachta a tháinig i bhfeidhm in Eanáir
2000 faoi fhorálacha an Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt)
1999. Lean an tOifigeach Caomhantais a fhostaítear i leithroinn le
Comhairle Chontae na Mí dá cuid oibre sa réimse seo le linn 2005.
Ceadaíodh agus íocadh 5 dheontas san iomlán do dheisiúcháin ar
dhíonta, saoirseacht chloiche, fuinneoga agus ceann tuí ag costas iomlán
de €84,000.

Seirbhísí Éigeandála
Seirbhísí Cosanta Sibhialta Chontae Lú
Leanadh de thraenáil a chur ar fáil do bhaill i scileanna freagartha
éigeandála ag ionaid ar fud an chontae. Lean foirne tarrthála
speisialaithe bád, kayak agus airde orthu ag déanamh forbartha ar a
scileanna pearsanta agus foirne lena n-áirítear comhéadar le seirbhísí
éigeandála eile.
Comhalta de Chosaint Shibhialta i dteannta Niall Quinn ag An Poc Fada.

Forbraíodh naisc níos fearr oiliúna agus oibríochta le seirbhísí éigeandála
líne tosaigh in 2005 agus bhí ról ag comhaltaí den Chosaint Sibhialta i
roinnt cleachtaí traenála Dóiteáin agus Otharchairr.
Rolladh amach dífhibrileoirí agus oiliúint ina n-úsáid in 2005. Chuir an
trealamh seo le cumas chomhaltaí na Cosanta Sibhialta ag
mórán de na himeachtaí pobail agus spóirt ag a mbíonn na baill i láthair
gcónaí.

Taispeánadh le linn na Seachtaine Sábháilteachta Dóiteáin.

Bhí deis ag na baill dul go dtí an Bhreatain Bheag chun páirt a ghlacadh
i dtraenáil i dtarrtháil ar airde. Tá an traenáil sin agus tabhairt isteach
an trealaimh nua tar éis cur le cumais na foirne tarrthála airde contae.
Tá seirbhís tarrthála sléibhe an-rathúil curtha ar fáil ag an bhfoireann go
dtí seo.
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Ba iad Dún na nGall agus Ros Comáin a d’óstaigh na cleachtaí náisiúnta
kayak agus báid Ghlac baill ó Lú páirt sa dá cheann agus rinne siad go
maith mar is dual dóibh.

Seirbhísí Dóiteáin
Bliain mhaith ab ea 2005 do Sheirbhísí Dóiteáin Lú, nuair a fuarthas
cistiú ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil do raon
leathan feabhsúchán.
Uasghrádaíodh Stáisiún Dóiteáin Dhún Léire nuair a cuireadh bealach
isteach nua ar fáil agus nuair a cuireadh dromchla nua ar an
réamhchúirt. Ceannaíodh inneall dóiteáin cúltaca do thrí stáisiún
dóiteáin an chontae.
Thángthas ar chomhaontú leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil maidir le cistiú do stáisiún dóiteáin nua do Sheirbhís
Dóiteáin Dhroichead Átha. Tosóidh an obair seo sa bhliain 2006.
Ceannaíodh raon mór trealamh nua tionóiscí bóthair do Sheirbhísí
Dóiteáin Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. Cuirfidh sé seo ar chumas
na seirbhísí dóiteáin sin freagairt éifeachtach a chur ar fáíl ag tionóiscí
tráchta bóthair.
Feabhsaíodh an tseirbhís a chuireann Ionad Traenála Dhún Dealgan ar
fáil nuair a cuireadh foirgneamh portacabin nua ar fáil do chúrsaí
traenála.
Cheannaigh Seirbhís Dóiteáin Dhún Dealgan dhá cheann d’iarinnill
dóiteáin an Chabhlaigh Ríoga mar chúltaca.
Chríochnaigh an Tionscadal Sábháilteachta Dóiteáin Trasteorann do
Scoileanna i nDeireadh Fómhair 2005. I rith na bliana seachadadh clár
sábháilteachta dóiteáin do bhunscoileanna i ngach bunscoil i Lú agus
rinneadh treoirscéim den gclár do mheánscoileanna i scoileanna i nDún
Dealgan, Droichead Átha agus Baile Átha Fhirdhia.
Cuireadh tús le seirbhís chúltaca dífhibrileora don tSeirbhís Sláinte i
Seirbhísí Dóiteáin Dhún Dealgan, Dhroichead Átha agus Bhaile Átha
Fhirdhia.
Thosaigh próiseas comhpháirtíochta na Seirbhíse Dóiteáin sa bhliain
2005 agus seachadadh roinnt feabhsúchán, lena n-áirítear suiteáil córas
astarraingthe sceite i stáisiún dóiteáin Dhún Dealgan.
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Rannpháirtíocht phobail a spreagadh,
ceannaireacht saoránachta a thabhairt agus
mórtas saoránachta a chur chun cinn.
éanann Údaráis Áitiúla Lú a ndícheall bainteacht ghníomhach
pobail agus rannpháirtíocht i bpróisis áitiúla cinnteoireachta a
thacú agus a mhisniú trí fhorbairt na gcoistí Beartais Straitéisigh, na
Comhairle Sóisearaí, Chomhairle na nÓg, na bhfóram phobail, ár
bhfeachtais chomhshaoil, chur chun cinn ár n-oidhreachta agus ár
stair áitiúil agus thacaíochtaí airgeadais a sholáthar do Shíocháin II
agus do thionscadail Interreg eile.

D

Rannpháirtíocht i nDaonlathas Áitiúil
Coistí Beartais Straitéisigh – Comhairle Contae Lú
Tá cúig cinn de choistí beartais straitéiseacha ag Comhairle Contae Lú
agus ceithre cinn de choistí beartais cathrach ag Comhairle Baile Dhún
Dealgan. Bunaíodh na coistí chun ról na gComhairleoirí tofa a bhreisiú
agus samhail chompháirtíochta a fhorbairt ag an leibhéal áitiúil le gach
páirtí leasmhar san earnáil.
Is é an ról atá ag C.B.S. ná beartas a cheapadh le moladh don
Chomhairle.

An C.B.S. Tithíochta, Eacnamúil, Pobail agus Fiontraíochta
Bhí cúig chruinniú ag an gcoiste seo le linn 2005. Is é seo a leanas
comhdhéanamh na hionadaíochta: Lucht na n-údarás áitiúil, lucht gnó,
lucht pobail agus deonaigh, agus lucht na gceardchumann. Ar na
príomhcheisteanna beartais a pléadh i gcaitheamh na bliana bhí:
• Rannpháirtíocht Tionóntaí i mBainistíocht Eastáit
• Clár Cóiríochta do Thaistealaithe
• Beartas Comhairliúcháin Pobail

• Plean Gníomhaíochta do Thithíocht Sóisialta agus Inacmhainne
• Scéim Chóiríochta Cíosa
• Dífhibrileoirí
• Beartas Fuinnimh Inmharthana

An C.B.S. Bonneagair
Bhí sé chruinniú ag an gcoiste seo le linn 2005. Tá an ionadaíocht
comhdhéanta de lucht na n-údarás áitiúil, lucht gnó agus lucht pobail
agus deonaigh. Ar na príomhcheisteanna beartais a pléadh i gcaitheamh
na bliana bhí:
• Fodhlíthe Teorainneacha Luais
• Leasuithe ar Fhodhlíthe Urthrá 2003.
• Aighneacht ar rialachán do thacsaithe, fruilchairr agus limisíní in
Éirinn chuig an gCoimisiún do Rialú Tacsaithe.
Fuair an coiste uiríolla maidir leis an athbhreithniú ar Straitéis Bhord
Forbartha an Chonate, an Staidéar ar an gConair Iarnróid, An Scéim
Chosanta Scramhuisce, Leathanbhanda agus ról an Gharda Síochána i
bhforfheidhmiú na ndlíthe tráchta.

An C.B.S. Pleanála
Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo le linn 2005. Tá an ionadaíocht
comhdhéanta de lucht na n-údarás áitiúil, lucht gnó agus lucht pobail
agus deonaigh.
Ar na príomhcheisteanna beartais a pléadh i gcaitheamh na bliana bhí:
• Straitéis phleanála do mhórcheantar Dhroichead Átha
• Máistirphlean do Phurláin Thuaidh Dhroichead Átha
• Treoirlínte do Thithíocht Tuaithe Inbhuanaithe
• Leasuithe ar an bPlean Forbartha Contae
• Treoirlínte Pleanála Réigiúnach
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An C.B.S. Comhshaoil & Éigeandála

An C.B.C. Pleanála

Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo le linn 2005. Tá an ionadaíocht
comhdhéanta de lucht na n-údarás áitiúil, lucht feirmeoireachta, lucht
gnó agus lucht pobail agus deonaigh.
Ar na príomhcheisteanna beartais a brostaíodh le linn 2005 bhí:
• Tionscadal Dobharcheantair
• Coiste Bhailte Slachtmhara in Éineacht Lú curtha ar bun
• Ionchur sa Phlean um Bainistíocht Dramhaíola do Réigiún an
Oirthuaiscirt 2005-2010
• Scrúdú ar Shaoráid Aisghabhála Ábhair de chuid Oxigen.

Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo in 2005
Ar na príomhcheisteanna a réitíodh bhí:
• Plean Limistéir Áitiúil Dhún Dealgan Thiar Theas
• Grúpa Dhún Dealgan um Fhorbairt Eacnamúil
• Plean Limistéir Áitiúil Radharc na Carraige
• Máistirphlean na bPurlán Thuaidh
• Staidéar Indéantachta do Phort Dhún Dealgan

An C.B.S. Corparáideach, Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta
Bhí seacht gcruinniú ag an gcoiste seo le linn 2005. Tá an ionadaíocht
comhdhéanta de lucht na n-údarás áitiúil, lucht gnó, lucht pobail agus
deonaigh agus lucht na gceardchumann. Ar na príomhcheisteanna
beartais a réitíodh in 2005 bhí:
• Beartas Spóirt/Fóillíochta/Caitheamh Aimsire
• Beartas Súgartha
• Plean Leabharlainne
• Plean Ealaíon
• Cairt Chustaiméirí & Plean Gníomhaíochta

Coistí Beartais Cathrach – Comhairle
Baile Dhún Dealgan

Ag comhaireamh na vótaí tar éis thoghchán na Comhairle Sóisearaí.

An C.B.C. Comhshaoil
Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo in 2005
Ar na príomhcheisteanna a réitíodh bhí:
• Comórtas Shlachtaigh ár mBaile
• Athchúrsáil
• Tionscadal Athchóirithe ar Láthair Líonta Talún
• Feachtas Oideachais/Feasachta
• Tascfhórsa Bainistíochta Bruscair

Tithíocht
Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo in 2005
Ar na príomhcheisteanna a réitíodh bhí:
• Clár Cóiríochta do Thaistealaithe
• Rannpháirtíocht Tionóntaí i mBainistíocht Eastáit
• Beartas Comhairliúcháin Pobail
• Scéim Tosaíochtaí do leithdháileadh tithíochta sóisialta & inacmhainne
• Beartas Athligin
• Athbhreithniú ar Bheartas Iompraíochta Frithshóisialta

An C.B.C. Bonneagair
Bhí ceithre chruinniú ag an gcoiste seo in 2005. Ar na
príomhcheisteanna a réitíodh bhí:
• Staidéar Iompair Lár an Bhaile
• Bearta Maolaithe Tráchta
• Beartas Praghsála Uisce
• Clár Caomhnaithe Uisce
• Beartas Iompair Inmharthana
• Beartas Teorainneacha Luais
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An Chomhairle Sóisearach nuathofa.

An Comhairle Sóisearach
D'éirigh go rí-mhaith leis an gComhairle Sóisearach i rith na bliana, mar
ab amhlaidh roimhe seo, agus chríochnaigh an dara comhairle a théarma
oifige i mBealtaine 2005. Ritheadh toghcháin don tríú comhairle ag
deireadh 2005. Bhí cruinnithe míosúla ag an dara comhairle idir Eanáir
agus Bealtaine agus pléadh saincheisteanna mar;
• Beartas Súgartha
• Truailliú Bruscair
• Dréacht-fhodhlíthe do thomhaltas substaintí meisciúla in áiteanna
poiblí i Limistéar Chomhairle Baile Bhaile Átha Fhirdhia
• Beartas Náisiúnta Caitheamh Aimsire do dhaoine óga d’aois 12-18
Cuireadh tús leis an bpróiseas toghchánaíochta don tríú comhairle i
Samhain. Toghceantar amháin ab ea gach scoil, glacadh le hainmiúcháin
d’iarratasóirí, cuireadh páipéir vótála ar fáil agus rinneadh an vótáil de
rér an chórais PR. Toghadh comhairle de 26 chomhalta agus eagraíodh
oiliúint dóibh chun tacú leo ina ról.
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Comhairle na nÓg
Eagraíodh Comhairle na nÓg Lú ar an 9ú Feabhra 2005 agus bhí trí scoil
déag páirteach ann. Toghadh ceathrar toscairí ó Lú agus bhí páirt
ghníomhach acu i nDáil bhliantúil na nÓg i bPáirc an Chrócaigh, Baile
Átha Cliath.

Fóram Pobail & Deonach an Chontae
Is í ár n-aidhm i Lú sochaí cothrom a chruthú ina mbíonn meas ar
indibhidiúlacht agus ar ilchineálacht agus mar a mbíonn páirt
ghníomhach ag earnáil láidir pobail agus deonach i bpróisis áitiúla
chinnteoireachta.
Is é an príomhshampla de seo ná an Fóram Pobail & Deonach. Tagann a
chomhaltacht ó trí cinn de Fhóraim Cheantair atá comhleathan leis na
Toghcheantair Áitiúla.
Toghann an Fóram Pobail & Deonach ionadaithe na hearnála pobail &
deonaí do na grúpaí seo a leanas:
• Bord Forbartha Chontae Lú
• Foghrúpa Bearta Cuimsithe Sóisialta de Bhord Forbartha Chontae Lú
• 5 Choiste Beartais Straitéisigh de chuid Chomhairle Contae Lú
• 3 Choiste Beartais Cathrach de chuid Chomhairle Baile Dhún Dealgan
• Louth Hospitality
• Bord LEADER Lú
• Táscfhórsa Síocháin II faoi stiúir Chomhairle Contae Lú
• Coistí Chúraim Leanaí Chontae Lú
• Fóram Oidhreachta Chontae Lú
• Grúpa Oibre Saorálaithe Lú
• Fóram Réigiúnach Pobail agus Deonach na Teorann
• Fóram Réigiúnach Pobail & Deonach Cheantar Fhine Gall
• An Fóram Náisiúnta Pobail agus Deonach

phoiblí trí chumainn chónaitheoirí; bunú cumann nua a éascú agus a
chur chun cinn nuair ba ghá; pleananna gníomhaíochta ciallmhara agus
nuálacha a ullmhú agus a chur i ngníomh, i gcomhar le cumainn
chónaitheoirí ar mhaithe le beartais agus cuspóirí an údaráis áitiúil
maidir le rannpháirtíocht tionóntaí agus bainistíocht nios fearr ar eastáit
a chur i ngníomh go héifeachtach; agus gearáin a imscrúdú mar gheall
ar iompar frithshóisialta nó sáruithe eile tionóntachta laistigh de eastáit
tithíochta údaráis áitiúla/deireadh a chur le sáruithe mar iad agus beart
iardain a thionscnamh.
Tugadh an tionscadal píolótach ag Páirc Fhirdhia, Baile Átha Fhirdhia,
chun cinn tuilleadh nuair a leithdháileadh teach cónaithe folamh san
eastát do choiste na gcónaitheoirí áitiúla le húsáid mar theach pobail.
Cumasóidh sé seo do na cónaitheoirí raon leathan seirbhísí pobail a
sheachadadh sa cheantar iad féin.

Feachtais Chomhshaoil
Bíonn an Rannóg Chomhshaoil d'Údaráis Áitiúla Lú ag brath ar
rannpháirtíocht an phobail, cuid mhór, le go mbeidh rath ar na feachtais
iomadúla a eagraítear ar bhonn bliantúil.

Gníomhaíocht na mBailte Slachtmhara
Bhain uimhir iomlán de Ghrúpa Bailte Slachtmhara agus Cumainn
Chónaitheoirí buntáiste as Scéim Deontais Taitneamhachta Chomhairle
Contae Lú chun cuidiú leo bainistíocht agus feabhsúcháin chomhshaoil

Sa bhliain 2005, d’fhostaigh Comhairle Contae Lú Oifigeach Forbartha
Fóraim Phobail lánaimseartha chun dul ag obair leis an bFóram Pobail
agus leis na Fóraim Cheantair Áitiúla chun a gclár oibre a fhorbairt agus
a chur i ngníomh in imeacht dhá bhliain.

Bainistíocht Eastáit agus Rannpháirtíocht Tionóntaí
Cheap Údaráis Áitiúla Lú Oifigigh Idirchaidrimh do Thionóntaí sa bhliain
2005 d'fhonn: teagmháil a dhéanamh le cónaitheoirí in eastáit údaráis

Cumann Cónaitheoirí Shliabh Breagh, Baile Átha Fhirdhia, a bhain an 2ú
duais i gcomórtas na n-eastát/gceantar slachtmhara.
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a dhéanamh ar a gceantair féin. Fógraíodh torthaí an Chomórtais
Eastáit/Dúichí Slachtmhara rathúil do lucht féachana ag ócáid
phlódaithe ag a raibh Mairead McGuinness MEP i láthair, mí na Samhna.
Buaiteoir Foriomlán
Eastát Tithíochta Catagóir
Eastát Tithíochta Catagóir
Eastát Tithíochta Catagóir
Eastát Tithíochta Catagóir

Baile an Tallúnaigh
Glyde Road Cottages, Baile an Tallúnaigh
Radharc an Chaisleáin, Baile an Tallúnaigh
Bailtíní Mhuire, Cill Sáráin
Corrán DeLaSalle/Mulladrillen,
Baile Átha Fhirdhia
An Faiche Imeartha ab Fhearr Naomh Feichin GFC
An Reilig ab Fhearr
Reilig Kane
Ghlac 14 baile/sráidbhaile sa chontae páirt i gComórtas Náisiúnta na
mBailte Slachtmhara agus tharraing dea-cháil ar an gcontae don
sárchlár oibre chomhshaoil a bhí curtha i gcrích ag saorálaithe
díograiseacha le tacaíocht an údaráis áitiúil.
A
B
C
D

Léirigh pobail Bhaile Átha Fhirdhia agus Chnoc an Droichid spiorad
pobail agus mórtas saoránachta thar na bearta nuair a bhí siad ina
n-ionadaithe do Lú sa Tionscnamh Mórtas Áite Uile-Éireann.

Clár Comhshaoil na Scoileanna
Mheall Comórtas Comhshaoil Scoileanna Údaráis Áitiúla Lú bliantúil
iontráil de 33 sa bhliain 2005. Athbhreithníodh na critéir mheasúnachta
leis an gcomórtas a dhéanamh níos comhoiriúnaí le Scéim Bhrataigh
Ghlais na hEorpa agus chun fócas níos fearr a thabhairt do dhúshlain an
bhruscair agus na bainistíochta bruscair, dúshláin atá ag dul i méid i

gcónaí. Léirigh na céadta daltaí, in éineacht lena múinteoirí, a
dtiomantas dá gcion féin a dhéanamh chun an timpeallacht áitiúil a
shlachtú trí a bheith páirteach go deonach i ngníomhaíochtaí seachchuraclaim, mar is é sin a bhíonn i gceist do na daltaí.
Ba iad na príomhbhuaiteoirí sa chomórtas géar seo:
Scoil Tuaithe Foriomlán
Scoil Uirbeach Foriomlán
Comhairle Contae Lú Catagóir A
Comhairle Contae Lú Catagóir B
1ú Áit Droichead Átha
1ú Áit, Dún Dealgan
Comhshaolaí Sóisearach – Baineann

Comhshaolaí Sóisearach – Fireann

Bunscoil Pháirc an Reithe
Scoil Shóisearach Réalt na Mara
Bunscoile Dhroim Ing
Bunscoil na Mainistreach
Scóil shóisearach Naomh Bríd,
Bóthar Brugha
Bunscoil na mBráithre
Jessica Dalton, Bunscoil na
mBráithre, Sr. an tSéipéil,
Dún Dealgan
Andrew McGarrity, Bunscoil
Oilibhéir, Cairlinn

Bronnadh an Bratach Glas iomráiteach ar chúig scoil eile i rith na bliana
ionas go bhfuair 13 scoil sa chontae an Bratach Glas, a bhí ag teacht
leis an meán náisiúnta. Tréaslaímid le Bunscoil Dhroim Ing, le Gaelscoil
Dhún Dealgan agus le Bunscoil Pháirc an Reithe, a tháinig isteach sa
ghrúpa d'ocht mbunscoileanna eile sa chontae a bhfuil an bratach ar
crochadh acu agus comhghairdeas ar leith le Scoil Iosaif na mBráithre,
Newfoundwell, agus Scoil Ghráiméir Dhún Dealgan arbh iad an chéad dá
mheánscoil sa chontae a bhain an bratach iomráiteach do fheabhas
comhshaoil.
Glantachán Náisiúnta an Earraigh Rinneadh glantachán millteanach sa
chontae ina raibh tuairim is 3000 saorálaí de gach aois agus cúlra
páirteach i mí Aibreáin mar chuid de Ghlantachán Náisiúnta an Earraigh,
an ócáid ghlantacháin is mó in Éirinn. Tógadh 164 tona dramhaíola ar
shiúl ó bhóithre, tránna, eastáit tithíochta, áiteanna sciamhacha agus
áiteanna ar gnách le daoine bruscar a chaitheamh mar thoradh ar
iarrachtaí deonacha, arna dtacú ag an údarás áitiúil, sna 130 glantachán
cláraithe.

Martin Reilly (Maor Bruscair) & cúntóir le linn Ghlantachán Náisiúnta
an Earraigh.

Glantachán Náisiúnta an Earraigh ag Bunscoil Naomh Iósaif, Bóthair an
Ascaill, Dún Dealgan le cabhair ó Stephen O'Connor (Maor Bruscair).
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Críostaí ag Mairead McGuinness MEP.
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Bhord Forbartha Contae, agus tá 30 comhalta air ó na Comhairlí,
fhoireann na Comhairle, ghníomhaireachtaí reachtúla, na comhpháirtithe
sóisialta, fhóram pobail agus deonach Lú agus sainghrúpaí oidhreachta
ar nós grúpaí áitiúla de chuid Birdwatch Ireland agus Cumann
Seandálaíocht agus Staire Chontae Lú. Is é an Comhairleoir Declan
Breathnach atá i gceannas ar an bhfóram agus is í Breeda Tuite, Uasal,
a ionadaí.

Oibreacha athchóirithe ar bhalla ag rampair Dhroichead Átha.

Fáiltithe Saoránachta
Droichead Átha
In 2005 d'óstáil Comhairle Buirge Dhroichead Átha Fáiltiú Saoránachta
amháin d'fhonn aitheantas a thabhairt do na daoine seo a leanas as
obair dheonach a rinne siad ar son an phobail.
Ms. Tina Kearney
Mr. Dick Duff
Ms. Nuala Early
Mr. Eugene Kierans

Ag a chéad chruinniú, bhunaigh an fóram oidhreachta trí fhogrúpa
speisialach chun féachaint go grinn ar an oidhreacht nádúrtha,
chultúrtha agus tógtha (idir sheandálaíoch agus ailtireachta) faoi seach.
Bhí na grúpaí seo ag obair faoi threoir an oifigigh oidhreachta agus ag
ceapadh beartas agus bearta, bunaithe ar na haighneachtaí iomadúla a
fuarthas le linn an chomhairliúcháin leitheadach phoiblí), le cur san
áireamh sa phlean oidhreachta atá beartaithe do Lú, 2007-2011. Tá súil
go mbeidh an chéad phlean oidhreachta riamh do Lú ar fáil, i bhfoirm
dréachta, do bhreis chomhairliúcháin phoiblí i samhradh 2006 agus go
nglacfar é ag na ceithre cinn d'Údaráis Áitiúla Lú faoi dheireadh 2006.
Tá beartas meaitseáil-cistithe ag an gComhairle Oidhreachta maidir le
pleananna oidhreachta glactha agus tá súil ag Údaráis Áitiúla Lú go
ngeallfaidh na heagraíochtaí eile ar an bhfóram cistí do chur i ngníomh
an phlean.
Chuir an Chomhairle Oidhreachta cistiú ar fáil sa bhliain 2005 d'obair
athchóirithe ar Chosán Rampair Dhroichead Átha agus chun Plean
Caomhantais a ullmhú d'iarsmaí bhallaí stairiúla bhaile Dhroichead Átha.

Chomh maith leis sin, d’óstáil an Méara, an Comhairleoir T. Murphy,
Ceolchoirm Carthanais ar son Ionad Ailse Gary Kelly & Ionad Líonra Ban
Cheantar Dhroichead Átha.
Eagraíodh Fáiltiú Saoránachta do Chlub Peile Drogheda United, mí na
Nollag, 2005, tar éis gur bhuaigh siad Craobhchluiche an F.A.

Dún Dealgan
D’óstáil Comhairle Baile Dhún Dealgan dhá cheann de Fháiltithe
Saoránachta d'fhonn aitheantas a thabhairt d'éachtaí spóirt a rinne
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan nuair a bhuaigh siad Corn
Sigerson agus Club Peile Ban Chathair Dhún Dealgan nuair a bhuaigh
siad Corn Comórtais Chumann Pheil na mBan Éireann.

Cuid de bhallaí bhaile Dhroichead Átha.

Ár n-oidhreacht a chur chun cinn agus
eolas níos fearr a chothú ar an stair áitiúil
Oidhreacht
D’fhostaigh Údaráis Áitiúla Lú oifigeach oidhreachta don dara cuid de
2005, i roinn Pobail agus Fiontraíochta Chomhairle Contae Lú, le
cúnamh airgeadais nár bheag ón gComhairle Oidhreachta. Ba é an
príomhthasc a bhí ag an oifigeach oidhreachta plean oidhreachta a chur
i dtoll a chéile do Lú (lena n-áirítear Baile Átha Fhirdhia, Droichead Átha
agus Dún Dealgan). D'fhonn comhairle agus stiúir a chur ar fáil don
bpróiseas seo, cuireadh fóram oidhreachta ar bun a tháinig le chéile den
chéad uair i Meán Fómhair. Tá an fóram oidhreachta seo bunaithe ar
shamhail na Comhpháirtíochta Sóisialta, a úsáideadh le héifeacht sa

Cuid den taispeántas "WWII: Sixty Years On".
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An tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa ag labhairt leis an slua nuair a
osclaíodh Ionad Forbartha Pobail Chairlinn go hoifigiúil.

Cartlanna
Oibríonn Seirbhís Chartlanna Chontae Lú raon seirbhísí le cinntiú go
ndéantar ár gcartlanna poiblí agus príobháideacha a shainaithint, a
chaomhnú agus a chur ar fáil don phobal.
Le linn na bliana, fuair an tSeirbhís Chartlanna líon suntasach cartlanna
a léiríonn forbairt shóisialta, eacnamúil agus stairiúil an chontae. Ar na
míreanna ba shuntasaí bhí rollaí bhunscoil Uí Mhéith, taifid
chuntasaíochta de chuid William Tempest, mórleabhair a thaispeáin na
hidirghníomhaíochtaí laethúla gnó i ngnólachtaí de chuid Dhún Dealgan
ag dátú go 1726, tuarascáil ó 1862 ar fheabhsúchán calafoirt ag Dún
Dealgan, taifid staire ó bhéal, agus léarscáil iontach de Dhún Dealgan
atá 350 bliain d’aois agus atá anois ar an doiciméad is sine atá againn.
Tá an tseirbhís go mór faoi chomaoin acu siúd a bhronn nó a thaiscigh
míreanna go fial don ghlúin seo agus do na glúinte a thiocfaidh inár
ndiaidh.
Buaicphointe ab ea é anuraidh nuair a bunaíodh bailiúchán oifigiúil
contae den Stair ó Bhéal. Taifeadadh mórchuid agallamh le daoine i
ngach réimse de shochaí Lú – polaiteoirí, iascaigh, lucht gnó, seanóirí,
grúpaí deonacha, agus foireann agus iarfhoireann de chuid Údarás Áitiúil
Lú. Bailiúchán uathúil é seo ó is iad muintir Lú féin a dhoiciméadaigh
cuid de stair Lú. Acmhainn shabhair atá ann a thugann léargas ar thaithí
saoil mhuintir an chontae. Tabharfar faoi thrascríobh na dtaifead an
bhliain seo chugainn, ar tasc an-mhór a bheidh ann, sula gcuirfear ar
fáil iad dóibh siúd atá ag déanamh taighde ar ghnéithe éagsúla
d'fhorbairt an chontae.
D’éirigh go han-mhaith leis an tSeachtain Oidhreachta agus leis an Mhí
Feasachta Oidhreachta nuair a eagraíodh raon imeachtaí a d'aibhsigh
tábhacht na gcartlanna agus ár n-oidhreacht doiciméadaithe. An
phríomhócáid a bhí ann ná taispeántas a mharcáil cothrom 60 bliain ó
dheireadh an Dara Cogadh Domhanda. Sa taispeántas ‘WWII: Sixty Years
On’ bhí saibhreas cartlanna poiblí agus príobháideacha ar théamaí
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Ionad Forbartha Pobail Chairlinn á oscailt, Feabhra 2005.

éagsúla ganntanas soláthar, ciondáil, scéimeanna táirgthe móna,
réamhchúraim aer-ruathair, bainteacht na gcomhairlí paróiste, Mórshiúil
Cos in Airde le Chéile – a chuir aimsir an chogaidh i gcuimhne do líon
mór daoine. Cuireadh an oiread sin spéise sa taispeántas gur cuireadh
síneadh coicíse leis. Ar na himeachtaí eile bhí lá oscailte rathúil,
ceardlanna caomhantais ar conas aire a thabhairt do chartlanna agus
dhá imeacht a bhí bunaithe ar dhúnmharú neamhfhuascailte. Lena chois
sin, d’athbhunaigh an tSeirbhís a nuachtlitir faoin teideal ‘Arc News'
agus dháil ar fud an chontae í.
Cé go raibh líon na n-iarratas comhaid a bhí le freagairt ag foireann an
Ionad Taifead chomh hard is a bhí riamh, chonacthas méadú mór sa
bhliain 2005 ar líon na dtaighdeoirí agus sna fiosruithe a láimhsigh an
tSeirbhís Chartlanna. Ina theanna sin bhunaigh an tSeirbhís mórchuid
nasc le grúpaí úsáideoirí éagsúla – scoileanna, grúpaí staire, seanóirí,
agus grúpaí pobail. Leis an saibhreas mór oidhreachta doiciméadaithe
atá ann, d’fhéadfadh Seirbhís Chartlanna Chontae Lú a bheith ar an
bpríomhsheirbhís taighde sa chontae.

Cistiú Trasteorann
Síocháin II
Sa bhliain 2005 thacaigh an Tascfhórsa faoi stiúir Chomhairle Chontae
Lú le 28 tionscadal a fuair cistiú deontais faoin gclár Síocháin II 20022004. Íocadh €1,700,000 san iomlán chun cuidiú le tionscnóirí
tionscadail a gcuid tionscadal a fhorbairt sa bhliain 2005.
I mí an Mheithimh 2005, seoladh Síneadh le Síocháin II 2005-2006.
Leithdháileadh €1,449,000 thar thréimhse dhá bhliain 2005 – 2006 ar
an Tascfhórsa atá faoi stiúir Chomhairle Chontae Lú.
Tugadh cuireadh d'iarratasóirí cur isteach ar an gcistiú seo i Meán
Fómhair 2005. Fuarthas 53 iarratas san iomlán. Beidh an cistiú á
bhronnadh agus á dháileadh ó 2006 ar aghaidh.
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Comhaontais agus comhpháirtíochta oibre a fhorbairt,
laistigh den eagraíocht agus le heagraíochtaí agus
soláthraithe seirbhíse eile chun spriocanna agus
tosaíochtaí eagrúcháin a shroicheadh.
Bord Forbartha Contae
Tugadh athbhreithniú cuimsitheach ar gach bearta i Straitéis an Bhord
Forbartha Contae chun críche, mí na Nollag 2005. Chuimsigh sé
nuashonrú uileghabhálach ar fheidhmiú gach bearta sa straitéis
2002-2012.
Athrinneadh na naoi ngrúpa feidhmithe den BFC agus aontaíodh
cathaoirligh nua.
Thacaigh comhaltaí BFC Lú leis an athbhreithniú i Nollaig 2005 agus
cuireadh ar aghaidh é go dtí an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil.
I gcomhar leis an athbhreithniú aontaíodh agus tacaíodh le Plean
Gníomhaíochta trí bliana 2006—2009 ag BFC Lú, i ndiaidh
comhairliúchán leitheadach le gníomhaireachtaí lena mbaineann.

Rinne an Rannóg Chomhshaoil roinnt comhaontas rathúla mar chuidiú
chun eochairchuspóirí a aithnítear a bheith rí-thábhachtach do
Fheachtas Comhshaoil an Cholntae a shroicheadh. Chun tosaigh sna
comhaontais seo bhí an sárchomhpháirtíocht le LEADER Lú trínar chuir
LEADER comh-mhaoiniú ar fáíl do roinnt tionscadal suntasach i
gcaitheamh na bliana. Orthu seo bhí:
• 55,000 cóip de Econews Plus a fhoilsiú agus a dháileadh, ar nuachtlitir
chomhshaoil é a ceapadh chun feasacht ar an gcomhshaol a mhéadú
agus dea-chleachtas bainistíochta comhshaoil a fhorbairt i measc
saoránach an chontae.

Comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile
Bhí an Oifig Phobail & Fiontraíochta mar ionadaí ag Údaráis Áitiúla Lú i
gcaitheamh 2005, ar na comhlachtaí seo a leanas:
Bord Fiontair Chontae Lú; LEADER Lú; Coiste Cúraim Leanaí Chontae Lú;
Ciste Fiontraíochta Chontae Lú; Coiste Réigiún an Oirthuaiscirt;
Comhlacht Comhpháirtíochta Dhroichead Átha; Comhpháirtíocht
Fostaíochta Dhún Dealgan agus Grúpa Forbartha Eacnamúla Dhún
Dealgan.
Tá ionchur á dhéanamh i gcónaí ag na gníomhaireachtaí ar fad ar
Fhoireann Feidhmithe Cheantar RAPID agus ar thascghrúpaí ar leith a
bhunaítear ó am go chéile. Eagraíodh seisiún athbhreithnithe agus
pleanála leis an bhFoireann Feidhmithe Ceantair le linn 2005 mar a
doiciméadaíodh an dul chun cinn go dáta agus mar ar sainaithníodh
réimsí tosaíochta don todhchaí.

M. Murtagh & K. Muckian (Comhairle Contae Lú), M. Ward (LEADER Lú), R.
Barry (Coiste na mBailte Slachtmhara Bhaile an Tallúnaigh) le baill de
Choiste na mBailte Slachtmhara ag Ceardlann na mBailte Slachtmhara.
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• Athchóiriú ar Fhochla Scrín Mhuire i gCnoc an Droichid i gcomhar le
Coiste Bhailte Slachtmhara Chnoc an Droichid.
• Uasghrádú agus comhordú dathanna a dhéanamh ar throscán sráide
ag Baile an Tallúnaigh i gcomhar le Coiste Bhailte Slachtmhara Bhaile
an Tallúnaigh.
• Seisiún ceardlainne/traenala gairmiúil a eagrú agus próiseas iarratais
Chomórtas na mBailte Slachtmhara mar théama leis.
• Comhairleach a choimisiúnú chun pleananna sráidbhaile a dhéanamh, i
gcomhar le Grúpaí Bailte Slachtmhara, don sé bhaile sa chontae is
fearr a n-éiríonn leo i gComórtas na mBailte Slachtmhara.

thógáil. Fuarthas €300,000 eile ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil.

Ar na comhaontais eile a rinneadh i gcaitheamh na bliana, chun leasa
Fheachtas Comhshaoil an Chontae, bhí:

Rolladh amach roinn Scéimeanna Giarála a ceapadh go sonrach do
cheantair RAPID sa bhliain 2005, lena n-áirítear an Scéim Fheabhsúcháin
Eastáit (€100,000), Bearta Maolaithe Tráchta (€45,000) agus Scéim
Chlós Súgartha (€66,000).

• Urraíocht ó Oxigen Environmental agus Mark Murtagh Machinery as a
lean glantachán ollmhór ar phortach Bhaile Átha Fhirdhia a ghlan 16
tona go leith de dhramhaíl neamhdhleathach as an láthair.
• Banc na hÉireann, a thug airgead dúínn, arís eile, chun costais an
Chláir Chomhshaoil Bliantúil na Scoileanna a ghlanadh.
• Drogheda Concentrates a d’urraigh sóláistí do mhórchuid dár
n-imeachtaí i gcaitheamh na bliana.
• Paddy Callan Machinery a d’urraigh mótóir dár dTionscadal
Athchúrsála Crann Nollaig.
Chabhraigh bunú Bailte Slachtmhara Lú in Éineacht, líonra do ghrúpaí sa
chontae a ghlacann páirt i gComórtas na mBailte Slachtmhara, i mí
Feabhra chun gluaiseacht na mbailte slachtmhara a chur ar bhonn
ghairmiúil sa chontae. Tairiscíonn sé lionra trínar féidir taithí agus deachleachtais a roinnt chomh maith le fóram foirmiúil do shaorálaithe
Chomórtas na mBailte Slachtmhara lenar féidir leo teagmháil a
dhéanamh le foireann na n-údarás áitiúil ar a bhfuil dualgas Clár na
mBailte Slachtmhara a chur i ngníomh agus a thacú.

Rolladh amach clár pobalbhunaithe de scileanna praiticiúla dírithe ar
fhir óg dífhostaithe i nDiméin Cox sa bhliain 2005. Cur chuige
ilghníomhaireachta ab ea an treoirthionscnamh seo chun dul i ngleic le
fadhb na dífhostaíochta san eastát, agus ar na gníomhaireachtaí a bhí
páirteach ann bhí FÁS, Comhpháirt Fhostaíochta Dhún Dealgan, An
tSeirbhís Fhostaíochta Áitiúil, an Coiste Gairmoideachais, Le Chéile CDP,
Clár Nascaíochta agus tionscadail óige pobalbhunaithe.

Dhírigh Fuinneamh Inmharthana Éireann i gcomhar le Comhairle Baile
Dhún Dealgan agus na tionscadail fhorbartha pobail áitiúla ar
theaghlaigh ísealioncaim i gceantair RAPID chun insliú a shuiteáil ina
dtithe, chun go bhféadfaí úsáid níos tíosaí a bhaint as breosla. I
gcaitheamh 2005, bhain 60 teaghlach leas as an scéim seo. Tá sé le
coinneáil ar siúl sa chéad cheathrú de 2006.
D’óstáil Comhairle Baile Dhún Dealgan Comhdháil Sábháilteachta Pobail
i Samhain 2005 chun féachaint ar roinnt bhealaí le dul i ngleic le
hiompraíocht fhrithshóisialta. Nasctha le hobair an chláir oibre
sábháilteachta poiblí, rinneadh iarratas ar chistiú faoin gcéim
réamhfhorbartha den Scéim Teilifíse Ciorcaid Iata maidir le
Muirhevnamór.

Ciallaíonn an fás agus an fhorbairt atá ag teacht ar an ngaol leis an
nGarda Síochána go bhfuil forfheidhmiú ard-éifeachta á dhéanamh ar an
Acht um Bhainistiú Dramhaíola trí shraith de sheicphointí chun
géilliúlacht don Acht agus do na rialacháin agus ceadaithe éagsúla
dramhaíola a chinntiú.

Cláir RAPID
Dún Dealgan

Comhdháil um Shábháilteacht Phobail.

Tá ionadaithe gníomhachta pobail ar Fhoireann Fheidhmithe Cheantar
RAPID Dhún Dealgan agus déantar teagmháil go rialta le grúpaí áitiúla
tionóntaí agus cónaitheoirí agus le comhairlí pobail.
Tríd an gClár RAPID i nDún Dealgan, fuarthas cistiú d’fhorbairt roinnt
áiseanna caitheamh aimsire lena n-áirítear clós súgartha (Cuntais
Suanacha - €80,000), claí do fhaiche imeartha Chlub Peile Ceilteach an
tSlánaitheora (Clár Caipitil Spóirt 2005 -- €52,000) agus saoráid bord
scátála curtha san áireamh sa pháirc pobail ag Diméin Cox. Cuireadh tús
sa bhliain 2005 leis na hoibreacha ar an bpáirc pobail atá á maoiniú trí
mheascán de chistiú a fuair Comhairle Baile Dhún Dealgan.
Fuair Lios na nÓg, saoráid chúraim leanaí (Muirhevnamór) €1.2 milliún
faoin gClár Cúram Leanaí Comhdheiseanna chun áis seandeartha a
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Clár RAPID – Clár pobalbhunaithe de scileanna praiticiúla.
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Bearta Cuimsithe Sóisialta
Lean Grúpa SIM Lú dá oibríocht éifeachtach sa bhliain 2005. Thángthas
le chéile do naoi gcinn de chruinnithe. Bunaíodh foghrúpa SIM do
Thaistealaithe sa bhliain 2005, agus an cuspóir aige bearta a bhaineann
go sonrach leis an bpobal Taistealaithe i Lú a chur i ngníomh.
Rinne Grúpa SIM Lú aighneachtaí chuig an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta chomh maith chun cistiú a fháil faoin gCiste
Comhtháthaithe. D’éirigh le SIM cistiú a fháil do thionscnaimh
saorálaithe agus do fhoghrúpa saorálaithe a bunaíodh chun na bearta a
chur i ngníomh.
Clár RAPID – Tionscnamh Oiliúna Óige Dhroichead Átha.

Trasteorann

Droichead Átha
D’aontaigh Moneymore Community House Ltd. urraíocht a dhéanamh ar
thionscnamh comhshaoil pobail idir-eastáit. Tá foireann bhainistíochta
comhdhéanta de ionadaithe ó sheacht gcinn de cheantar RAPID
Dhroichead Átha tar éis an-tionscnaíocht a léiriú chun tionchar
feabhsúcháin chomhshaoil a uasmhéadú ar fud na seacht
gcomharsanacht. Tá naonúr oibrithe faoin Tionscnamh Jabanna, a
dtagann a bhformhór ó chomharsanachtaí RAPID, á gcistiú ag FÁS tríd
an Scéim Thionscnaimh Jabanna. Tá Scéim Feabhsúcháin Tithíochta
RAPID tar éís luach breise a chur leisi an oiliúint agus leis an gcineál
oibre atá á dhéánamh ag an fhoireann TJ agus tá feabhas suntasach ar
na ceantair ag an am céanna. Tá fonn níos mó anois ar chónaitheoirí a
gceantar féin a choimeád glan agus i bhformhór na gcásanna cothaíodh
gaol dearfach iad na cónaitheoirí agus an Chomhairle trí chóras soiléir
cumarsáide le Comhairle Baile Dhroichead Átha a chur i bhfeidhm
bealach Moneymore Community House Ltd. Tá torthaí na hiarrachta le
feiceáil i ngach ceann de na seacht gcomharsanacht cé gur mór atá le
déanamh fós.
Nasctha leis an obair seo bhí tuilleadh forbartha ar Fhoirne
Ceannaireachta Eastáit atá ag feidhmiú i dtrí cinn d'eastáit, mar atá
Ráth Maoláin, Páirc an Phiarsaigh agus An Bóthar Buí. D’éirigh le Páirc
an Phiarsaigh agus An Bóthar Buí in éineacht lánchomhoibriú a fháil ón
nGarda Síochána dá Scéim Faire Comharsanachta nuabhunaithe. Lena
chois sin agus le tacaíocht fhéideartha de Dheontas Alt 65 ó
Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte tá Club Babhlála curtha ar bun
acu do chónaitheoirí níos sine in Ionad Pobail & Caitheamh Aimsire
Lourdes.
Tá tionscadal nuálach RAPID i nDroichead Átha a bhfuil athchóiriú ar
theach údaráis áitiúil i gceist ann ag tabhairt athdheis oideachais agus
oiliúna do 15 fear óg faoi 25. Tá tionscadal idirghníomhaireachta RAPID
arna urrú ag an Ionad Acmhainne do Dhaoine Dífhostaithe agus arna
mhaoiniú ag FÁS, Comhpháirtíocht Dhroichead Átha, Comhairle Buirge
Dhroichead Átha agus Coiste Gairmoideachais Lú tar éis saineolas a lorg
ó Choláiste DIFE, Forbairt Óige Dhroichead Átha, Seirbhís Abhcóideachta
don Óige, An Roinn Leasa Shóisialaigh agus LES chun pacáiste
cuimsitheach de chláir oiliúna agus oideachais a sholáthar do na fir óga.
Earcaíodh formhór na mac léinn ó na seacht eastát i gceantair RAPID. I
dteannta a scileanna féin a chur chun cinn tá siad ag déanamh a gcion
chun eastát Páirc Mhuire a fheabhsú tríd an teach agus an gairdín mór a
ghabhann leis a athchóiriú.

Cistiú Interreg
Fuair Comhairle Chontae Lughaí go hindibhidiúil agus i gcomhar le
roinnt comhpháirtithe eile cistiú ó Interreg do na tionscadail seo a
leanas:
Clár Ceangail um Gheilleagar Sóisialta
Mioncheantar Uirbeach Iúr Chinn Trá / Dhún Dealgan
Mórtas a chothú inár sráidbhailte tuaithe
Foghlaim ar feadh an tsaoil don earnáil turasóireachta
Comhpháirtíocht Turasóireachta Réigiún na Teorann Thoir
Líonra Sábháilteachta Pobail Trasteorann
Tionscadal Comhpháirtíochta Ealaíon na Teorann Thoir
Gailearaí Highlanes
Tionscadal Forbartha Réigiúnach an Oirthir

€200k
€45k
€900k
€25k
€386k
€239k
€187,045
€1.179m
€87k

Margadh na bhFeirmeoirí
Bhí a chéad Mhargadh na bhFeirmeoirí ag Dún Dealgan i gclós Mhúsaem
an Chontae i Meán Fómhair 2005. Tionscadal trasteorann trí bliana is ea
an margadh arna thacú ag clár Interreg an AE, Comhairle Baile Dhún
Dealgan, Comhairle Dhúiche Iúr Chinn Trá & na Moirne agus na Cumainn
Trádála sa dá bhaile. Bíonn an margadh ar siúl gach Aoine in Iúr Chinn
Trá agus gach tráthnóna Sathairn i nDún Dealgan.

Margadh na bhFeirmeoirí á oscailt i nDún Dealgan.
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Retirement/ Comhpháirtíocht – Gradaim Scoir.

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre
Athbhreithniú san Ionad Oibre
Rinne comhairleach suirbhé ar an bhfoireann/athbhreithniú ar an ionad
oibre chun dearcthaí na foirne atá ag obair in Údaráis Áitiúla Lú a fháil.
D’fhreagair breis is 51% den fhoireann.
Tá grúpa oibre comhpháirtíochta curtha ar bhun chun roinnt bearta a
chur i ngníomh chun réiteach a fháil ar chuid de na ceisteanna a
ardaíodh san Athbhreithniú ar an Ionad Oibre.

Comhphairtíocht sa tSeirbhís Dóiteáin
Bhunaigh Seirbhís Dóiteáin Lú struchtúr comhpháirtíochta a bhfuil
ionadaithe ón mbainistíocht sinsearach agus ó na comhraiceoirí dóiteáin
ó na cúig stáisiún lena n-áirítear comhraiceoirí dóiteáin lánaimseartha
agus comhraiceoirí coinnithe. Tagann Comhpháirtíocht na Seirbhíse
Dóiteáin le chéile gach dá mhí agus tá sí ag obair ar phlean oibre don
bliain 2006.

Scéim Phrintíseachta d’Oibreoirí Ginearálta
D’aontaigh an Coiste Comhpháirtíochta scéim faoin gcumasófar do
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sheisear oibeoirí ginearálta dul faoi oiliúint le FÁS chun a bheith ina
gceardaithe. Críochnóidh na printísigh clár oiliúna 4 bliana lena
n–áireofar obair ar an láithreán san údarás áitiúil nó le conraitheoir agus
oiliúint amach ón láithreán le FÁ nó Institiúid Teicneolaíochta. Cuireadh
Grúpa Faireacháin Chomhpháirtíochta ar bun chun súil a choimeád ar
dhul chun cinn na scéime. Tionscnamh píolótach is ea é seo do na
húdaráis áitiúla uile.

Gradaim Scoir
Bhronn an Coiste Comhpháirtíochta 16 gradam seirbhíse ar chomhaltaí
foirne a bhí ag dul ar scoir. Ba é an Bainisteoir Contae agus an Coiste
Comhpháirtíochta a bhronn na gradaim ag an athaontú Nollag
d'iarchomhaltaí foirne. Fuair gach pinsinéir deacantar agus gloiní
criostail agus inscríobhadh pearsanta orthu.

Dul chun cinn san Oideachas
Chríochnaigh 18 comhalta foirne san iomlán an Cúrsa um Dhul chun
cinn san Oideachas, a sheachaid Coiste Gairmoideachais Lú. Bhronn an
Bainisteoir Contae agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Choiste
Gairmoideachais teastas gnóthachtála ar na rannpháirtithe. Féachann an
Cúrsa um Dhul chun cinn san Oideachas le cabhrú le comhaltaí foirne
deimhniúchán a fháil as filleadh ar an bhfoghlaim.
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Táscairí Seirbhíse
Tithíocht

‘04 ‘05

Údaráis Áitiúla Lú
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2656 – 22.3%
0

Meán na n-uaireanta oscailte sa tseachtain

Líon iomlán stoc an údaráis áitúil
2899
2954
% atá ligthe ar cíos
98.03
97
% d'áitreabh atá folamh
1.97
3
% atá folamh ach athchóiriú mór le déanamh orthu 14.04 43.24
% na n-áitreabh folamh nach bhfuil ar fáil le ligean ar cíos100 83.33
% na n-áitreabh folamh atá ar fáil le ligean ar cíos
0 16.67

An t-am ar an meán (i seachtainí) a thógann sé áitreabh
a athligean ar cíos

1.5

0.6

Uimh. na ndeisithe a tugadh chun críche mar % den líon 72.81
iarratas bailí ar dheisiú a fuarthas

79

An meántréimhse ama a thógann sé cinneadh
údaráis áitiúil a chur in iúl d'iarratasóir ar:
Úinéireacht Tí Roinnte
Scéim na nIasachtaí Tithíochta
Tithíocht Údarás Áitiúil

C. Ar an 5ú lá nó roimhe
D. Níos mó ná 5 lá

28.75

Seirbhísí Sláintíochta

Líon iomlán na dteaghlach taistealaithe ar tugadh
cóiríocht dóibh mar % de na spriocanna a leagadh
síos sa chlár áitiúil do chóiríocht do thaistealaithe

Bóithre
A. Cóiriú dromchla curtha ar bhóithre áitiúla agus
réigiúnacha per annum (méadair chearnacha)
B. Céatadán de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha
a fuair cóiriú dromchla per annum

80

5
5
9

A.
B.
C.
D.

Neamhthruaillithe
Beagán truaillithe
Measartha truaillithe
Truaillithe go dona

% d’Idirbheartaíochtaí Cáin Fheithicle
A rinneadh thar an gcuntar
A rinneadh tríd an bpost
A rinneadh ar bhealaí eile
Uimhir d’iarratais a tháinig tríd an bpost –
A. Ar an lá céanna
506 – 5.2%
B. Ar an 3ú lá nó roimhe
7692 – 72.5%

‘04 ‘05
58
21.7
19.7
0.6

58
21.7
19.7
1.4

98.7
71.4

97.81
81.46

1.75
3.94

2.84
4.51

71.4
20
8.6

67
27.8
5.2

229
217

229
217

0

0

20.91

25.88

79

74.12

% d’anailís uisce inólta ag teacht le riachtanais
reachtúla i dtaca le:

An t-am ar an meán a thógánn sé briogáidí
dóiteáin a shlógadh i:
Stáisiúin lánaimseartha
Stáisiúin pháirtaimseartha

98

% láithreachta ag láithreacha mar a dtarlaíonn an
chéad láithreacht:

‘04 ‘05
546523 550457
8.9

8.96

Laistigh de 10 nóiméad
Laistigh de 20 nóiméad
Lasmuigh de 20 nóiméad

Uimhir iomlán:
Iarratas Sábháilteachta Tine faighte
Iarratas Sábháilteachta Tine próiseálta
% na dteaghlach a fuair bailiúchán bruscair leithscartha

Cáin Fheithicle

28.75

Céatadán de chainéal abhann:

Scéimeanna poiblí
Scéimeanna príobháideacha
(laethanta)
35
Ní fios
8

947-14.34%
1639-24.82%

‘04 ‘05

% de dhramhaíl teaghlaigh athchúrsáilte
% de dhramháil teaghlaigh ag dul go líonadh talún

82.72
11.10
6.18

97.57
7.85
14.58

Saoráidí Athchúrsála

‘04 ‘05

Gloine
1541-23.34%
2477-37.50%

Uimh. Ionad Beir Leat
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach

36
1

39
1
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Saoráidí Athchúrsála (ar lean)
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil
in aghaidh 5000 daonra

‘04 ‘05
37
2
76.7
76.7

40
2
99.4

Cannaí
Uimh. Ionad Beir Leat
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil
in aghaidh 5000 daonra

36
1
37
2
3.61

39
1
40

% de limistéir údaráis áitiúil atá:
Neamhthruaillithe
Beagáinín truaillithe
Measartha truaillithe
An-truaillithe
Fíorthruaillithe

2.4
58.7
32.5
5.6
0.8

2.4
58.7
32.5
5.6
0.8

Uimh. na ngearán comhshaoil faighte (i dtrí údarás)
do dhramhaíl, bruscar, truailliú uisce agus truailliú aeir.
Uimhir a imscrúdaíodh
Uimhir a caitheadh amach
% na mbunscoileanna i Scéim na Scoileanna Glasa
% na meánscoileanna i Scéim na Scoileanna Glasa

2492

2720

2426
2542
139
396
44% 42.47%
44% 68.75%

3.90

Pleanáil

‘04 ‘05

Teicstílí
Uimh. Ionad Beir Leat
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil
in aghaidh 5000 daonra

0
1
1
0.049
4.41

0
1
1
0.049
4.47

Cadhnraí
Uimh. Ionad Beir Leat
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil
in aghaidh 5000 daonra

0
1
1
0
1.86

0
1
1
0.049
2.46

Iarratais Phleanála - Cinnteoireacht
Tithe Aonair
Uimh. na n-iarratas a socraíodh
% na n-iarratas iomlán a socraíodh laistigh
de 8 sheachtain
Meántréimhse ama a thóg sé iarratas a shocrú
i gcás nuair a lorgaíodh faisnéis bhreise (i laethanta)
% de dheontais
% de dhiúltuithe
% de chásanna i gcás gur athdhearbhaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
% de chásanna i gcás gur éagsúlaigh An Bord Pleanála
an cinneadh
% de chásanna i gcás gur athiompaigh An Bord Pleanála
an cinneadh

872
95.57

745
98.86

70.50

66.10

78.9
21.1

86.44
13.56

36.84

44.83

21.05

13.79

42.11

41.38

96
96.77

101
100

75.56

74.02

81.25
18.75

73.27
26.73

23.08

54.55

30.77

0

46.15

45.45

946
99.10

1073
99.08

73.72

70.87

92.71

93.48

Oils
Uimh. Ionad Beir Leat
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil
in aghaidh 5000 daonra

0
1
1
0
0.78

0
1
1
0.049
1.18

Eile
Uimh. Ionad Conláiste Cathrach
Uimh. Iomlán na Saoráidí
Uimh. na n-ionad in aghaidh 5000 daonra
Uimh. Ionad Beir Leat
Tonnáiste dramhaíola bailithe le hathchúrsáil in
aghaidh 5000 daonra

1
1
37
40
2
2
36
39
378.59 425.54

Cosc Bruscair & Forfheidhmiú Comhshaoil
Uimhir na Maor Bruscair
Uimhir iomlán na maor lánaimseartha
Uimhir iomlán na maor páirtaimseartha
Uimhir iomlán na maor in aghaidh 5000 daonra
Uimhir na bhfíneálacha ar an láthair
Uimhir na n-ionchúiseamh do neamhíocaíocht
Uimhir na n-ionchúiseamh a tugadh chun críche

Forbairt Tithíochta
Uimh. na n-iarratas a socraíodh
% na n-iarratas iomlán a socraíodh laistigh
de 8 seachtain
Meántréimhse ama a thóg sé cinneadh a dhéanamh
i gcás nuair a lorgaíodh faisnéis bhreise (i laethanta)
% de dheontais
% de dhiúltuithe
% de chásanna i gcás gur athdhearbhaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
% de chásanna i gcás gur éagsúlaigh An Bord Pleanála
an cinneadh
% de chásanna i gcás gur athiompaigh An Bord Pleanála
an cinneadh

Beagán Eile: nuair nár ghá RTC
(Ráiteas Tionchair Chomhshaoil)
7
0
0.343
914
108
49
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7
0
0.343
1222
222
83

Uimh. na n-iarratas a socraíodh
% na n-iarratas iomlán a socraíodh laistigh
de 8 seachtain
Meántréimhse ama a thóg sé cinneadh a dhéanamh
i gcás nuair a lorgaíodh faisnéis bhreise (i laethanta)
% de dheontais
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% de dhiúltuithe
% de chásanna i gcás gur athdhearbhaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
% de chásanna i gcás gur éagsúlaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
% de chásanna i gcás gur athiompaigh An Bord
Pleanála an cinneadh

7.29

6.52

29.41

55.32

29.41

23.40

41.18

21.28

Uimh. na n-iarratas a socraíodh
7
% na n-iarratas iomlán a socraíodh laistigh de 8 seachtain 100
Meántréimhse ama a thóg sé cinneadh a dhéanamh
98.67
i gcás nuair a lorgaíodh faisnéis bhreise (i laethanta)
% de dheontais
71.43
% de dhiúltuithe
28.57
% de chásanna i gcás gur athdhearbhaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
Níl sé ar fáil
% de chásanna i gcás gur éagsúlaigh An Bord Pleanála
an cinneadh
Níl sé ar fáil
% de chásanna i gcás gur athiompaigh An Bord
Pleanála an cinneadh
Níl sé ar fáil

10
100
79.80

Beagán Eile: nuair ba ghá RTC

90
10

Bailiúchán Ioncaim

Corparáideach
% na laethanta oibre a cailleadh do bhreoiteacht
dheimnithe
% na laethanta oibre a cailleadh do
bhreoiteacht neamhdheimnithe
Caiteachas ar oiliúint/forbairt mar % de
chostais iomlán pá-rolla

Leabharlann

57.74

57.34

‘04 ‘05
3.86

4.07

0.59

0.82

3.323

4.99

‘04 ‘05

100
0
0

Forfheidhmiú Pleanála
Uimhir na bhForfheidhmithe Pleanála Imscrúdaithe
Uimhir na bhForfheidhmithe Pleanála Caite
Uimhir na nGnáthamh Forfheidhmithe trí
litreacha rabhaidh
Uimhir na nGnáthamh Forfheidhmithe trí
fhógraí forfheidhmithe
Uimhir na n-ionchúiseamh
Uimh. na nUaireanta Oscailte de Chuntar Poiblí
an Roinn Pleanála
Meán-am feithimh do choinne réamhphleanála le
pleanálaí (ó choinne go cruinniú)
Cigireachtaí ar fhoirgnimh mar % d'fhoirgnimh nua a
cuireadh in iúl

Muirir Tráchtrála uisce-méid bailithe mar %
den mhéid dlite

470
50
232

845
40
375

87

173

20
37.25

32
39.16

14

14

22.8

23.13

‘04 ‘05

Meánuimhir na n-uaireanta oscailte poiblí sa tseachtain
39
i leabharlanna lánaimseartha
Meánuimhir na n-uaireanta oscailte poiblí sa
13.84
tseachtain i leabharlanna páirtaimseartha
Uimhir na mball leabharlainne mar % den daonra áitiúil 11.2%
Uimh. na n-éisiúintí leabharlainne in aghaidh an duine
2.8
Uimh. na n-éisiúintí leabharlainne de mhíreanna eile in
0.3
aghaidh an duine
% na leabharlanna a ofráileann seisiúin idirlín in
aghaidh 1000 daonra
Uimhir na seisiún Idirlín a cuireadh ar fáil in
aghaidh gach 1,000 den daonra

Ealaín agus Saothrú
Uimhir na ndeontas ealaíon a leithdháileadh
Luach iomlán na ndeontas ealaíon in aghaidh
1000 daonra

100%

39
23.34
12.6%
2.74
0.4

100%

74.65 698.43

‘04 ‘05
68
87
404.14 543.92

CAITHEAMH AIMSIRE
An méid cíos tithíochta a bailíodh
Mar chéatadán de dhlite
Céatadán riaráiste
Céatadán 4-6 seachtaine d’aois
Céatadán 6-12 seachtaine d’aois
Céatadán os cionn 12 sheachtain d’aois
Méid na n-iasachtaí tithíochta a bailíodh
Mar chéatadán de dhlite
Céatadán riaráiste
Céatadán 1 mhí d’aois
Céatadán 2-3 mhí d’aois
Céatadán os cionn 3 mhí d’aois

88.84

90.94

13.64
22.62
54.38
96.60

10.01
13.81
64.71
95.98

11.7
7.19
70.55

4.58
4.18
89.05

Méid rátaí tráchtála a bailíodh ag deireadh
bliana mar chéatadán den méid dlite.
Muirir Bhruscair

81.54

85.31

0

0

Uimhir na n-áiteanna súgartha in aghaidh 1000 daonra
A. Arna soláthar ag údarás áitiúil
0.0295 0.049
B. Arna éascú ag údarás áitiúil
0.0196 0.0098
Uimhir na gcuairteoirí ar shaoráidí snámha
údarás áitiúil in aghaidh 1000 daonra

2246.6 1762.1

POBAL & FIONTRAÍOCHT
% na scoileanna áitiúla atá bainteach leis an
gComhairle áitiúil don Óige/Comhairle na nÓg

94.1%

70.4%
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Tascairí Áitiúla
Tithíocht
Uimh. na n-eastát tithíochta breise
mar ar tugadh isteach
tionscnamh um rannpháirteachas tionóntaí
Uimh. na láithreán tréigthe
a baineadh den gclár

Bonneagar
Páirceáil Pá
Páirceáil/Ioncam in aghaidh
an spáis

‘04

‘05

CCL–2
CBDD–5
CBDÁ–4

CCL–3
CBDD–3
CBDÁ–2

CCL–29%
CBDD–55%
CBDÁ–84%

CCL–0%
CBDD–0%
CBDÁ–0%

‘04

‘05

CCL–€500
CBDD–€500
CBDÁ–€912

CCL-€775.85
CBDD-€437.82
CBDÁ-€1402.98

Seirbhísí Sláintíochta
Meánscála ama do athsholáthar
an tsoláthair uisce nuair a
bhíonn briseadh ann
% den uisce gan tuairisc

Comhshaol
Iniúchtaí ar Cheadanna Dramhaíola –
Uimh. na láithreán a iniúchadh
le dhá mhí dhéag anuas (Targaid 50%)

‘04

‘05

12

CCL-3.6hrs
CBDD-12hrs
CBDÁ-12hrs

40%

CCL-40%
CBDD-40%
CBDÁ-48%

‘04

‘05

6%

35%

Rátaí Athchúrsála
Gloine 1244.59
Meáchain Bhailiúcháin Bheir Leat – Plaisteach 209.49
Tonáiste bailithe in aghaidh na bliana
Cannaí 58.55

1507.82
262.16
67.23

Conláiste Cathartha
Tonáiste bailithe (Targaid 8000)

7984.51

9,095.09

50%

CCL-75%
CBDD-70%
CBDÁ-100%

Uimhir na Meánscoileanna ar tugadh cuairt
orthu le feasacht a mhéadú (Targaid 50%)

Tréidlianna

‘04

‘05

Uimhir na madraí a ceadúnaíodh
7495
Uimhir na gcapall a ceadúnaíodh faoi fhodhlíthe
30
Ráta úinéirí nua do mhadraí ón gclós
27.5%

7390
28
35.22%
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‘04

‘05

Earcaíocht – % na gcomórtas
a críochnaíodh laistigh de 12 sheachtain

CCL -29%

a críochnaíodh laistigh de 12 sheachtain
a úsáideann ríomhphost na comhairle
go rialta

CCL–12
CBDD–10
CBDÁ-10

CCL-85%
CBDD-100%
CBDÁ-85%
CCL–16
CBDD–5
CBDÁ-6

‘04

‘05

CCL–93%
CBDD–91%
CBDÁ–95%

CCL–94%
CBDD–96%
CBDÁ–99%

‘04

‘05

266,512

280,242

‘04

‘05

16,937

12,645

381
296

736
207

‘04

‘05

% den phá-rolla ar Paypath (Targaid 100%)

CCL–82%
CBDD–67%
CBDÁ–71%

CCL-98.10%
CBDD-94%
CBDÁ-99%

% na bhfeichiúnaithe a íoctar go
leictreonach (Targaid 10%)

CCL–10%
CBDD–19%
CBDÁ–5.5%

CCL–32.03%
CBDD–19%
CBDÁ–6.3%

FT
Uimh. na nglaonna cothabhála
a freagraíodh laistigh de 24 uaire

Leabharlann
Cuairteanna ar an Leabharlann – Uimh.
na ndaoine
a úsáideann saoráisí na leabharlanna poiblí

Taitneamhacht
Uimhir na gcuairteanna ar Mhúsaeim
& Cartlainne
Cuairteanna ar an gCartlann
Iarratas Poiblí

Airgeadas

Seirbhís Dóiteáin

‘04

‘05

Costas na seirbhíse dóiteáin in
aghaidh gach ball den daonra

CCL-€23.40
CBDD-€69.06
CBDÁ-€45.91

CCL-€26.60
CBDD-€70.56
CBDÁ-€52.42

% de dhóiteáin simléara
sna glaonna uile a freagraíodh

CCL-3.6%
CBDD-4.2%
CBDÁ-4.2%

CCL-3.5%
CBDD-2.3%
CBDÁ-3.4%
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Figiúir Airgeadais
INIÚCHTA 2004

2005

Tithíocht & Foigníocht
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre
Soláthar Uisce & Séarachas
Dreasuithe agus Rialú Forbartha
Cosaint Comhshaoil
Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht
Tal., Oid., Sláinte & Leas
Seirbhísí Ilghnéitheacha

3,197,599
15,420,146
6,563,388
3,675,833
6,442,042
2,904,283
6,888,243
3,808,094

3,465,844
15,619,861
6,780,748
4,323,353
7,748,010
3,144,237
11,674,428
2,341,898

CAITEACHAS IOMLÁN

48,899,628

55,098,379

Deontais Stáit
Earraí & Seirbhísí
Ranníocaíochtaí ó Ú.Á.eile
Rátaí

26,742,175
19,164,585
2,750,000
4,602,434

25,016,883
19,051,168
2,850,000
5,541,965

IONCAM IOMLÁN

53,259,194

52,460,016

Barrachas/Easnamh don Bhliain
Aistrithe go/ó Chúlchistí
Barrachas/Easnamh Foriomlán
don Bhliain

4,359,566
-3,550,719
808,847

3,084,256
-2,503,600
580,656

Iarmhéid Oscailte
Iarmhéid Dúnta

12,083,219
12,892,066

12,892,066
13,472,722

Cuntas Caipitil
Caiteachas
Admhálacha

27,636,999
36,097,974

35,552,430
53,716,945

Comhdhálacha
Laistigh den Stát*
Thar Sáile

104,690
14,721

112,961
17,975

EXPENDITURE

COMHAIRLE THOGHLACH DHROICHEAD ÁTHA
CUNTAS REATHA
An t-ollchaiteachas ioncaim 2005 was €24,814,512.22
An t-ollchaiteachas caipitil 2005 was €32,621,585.78

COMHAIRLE BAILE DHÚN DEALGAN
CUNTAS REATHA
An t-ollchaiteachas caipitil 2005 was €25,133,859
An t-ollchaiteachas ioncaim 2005 was €30,132,810

* D'úsáid Comhairleoirí cuid dá n-airgead comhdhála chun
leithdháiltí a dhéanamh le gníomhaíochtaí áitiúla.
** Tá Figiúirí 2004 iniúchta. Níl Figiúirí 2005 iniúchta.

COMHAIRLE CONTAE LÚ - ACHOIMRE AR MHÓRBHAILIÚCHÁIN REATHA DO 2005

Rátaí
Cíosa & Blianachtaí
Uisce Tráchtála
Iasachtaí Tithíochta

Arrears @
01/01/2005
€

Fabhraith

Díscríobh

Tarscaoileadh

€

€

€

449,975
113,189
509,506
-3,773

5,645,910
1,358,518
630,008
497,574

1,827
13,107
28,717
146

6,442

Iomlán an
Bhailiúchái
€

Bailithe

% Bailithe*

€

Riaráiste @
31/12/2005
€

6,094,058
1,458,600
1,104,355
493,655

5,398,944
1,366,492
563,307
485,321

695,114
92,108
541,048
8,334

89%
94%
51%
98%

%
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An Plean Corparáideach
Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun Cinn
De réir Alt 134(11)(a) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 leagaim amach faoi seo tuarascáil ar
dhul chun cinn don bhliain 2005 maidir le plean corparáideach an údaráis áítiúil.

SPRIOC 1: An tseirbhís is fearr is féidir a
thabhairt dár gcustaiméirí agus dár
gcliaint

•
•
•
•

Cuspóir Straitéiseach 1
1.0 Caighdeáin chomhsheasmhacha corpáideacha a fheidhmiú ar fud na
heagraíochta.
1.1 A chinntiú go roinntear an t-eolas agus an taithí a fhaightear ó
chleachtais reatha ar fud na heagraíochta agus ó thionscnaimh
dhea-chleachtais eile chun sochair na heagraíochta ina iomláine.

Bearta in 2005
•
•

Ullmhaíodh pleananna oibriúcháin bliantúla i Nollaig 2004 agus tá
siad á gcur i ngníomh.
Cairt Chustaiméirí & Plean Gníomhaíochta curtha i gcrích.

Cuspóir Straitéiseach 2
2.0 Córais eolais á lánpháirtiú mar thaca le pointí seachadta seirbhíse
custaiméirí

•

Cuspóir Straitéiseach 4
4.0 Oiliúint agus forás foirne oiriúnach agus éifeachtach a sholáthar a
chhumasóidh don fhoireann fhoireann go léir na scileanna,
cáilíochtaí agus eolas atá riachtanach a fháil chun dualgais agus
freagrachtaí a bpost a chomhlíonadh.
4.1 Beartais agus straitéisí soiléire gonta daonacmhainní a fheidhmiú
d’fhonn a chinntiú go bhféachtar ar údaráis áitiúla Lú mar
phríomhfhostóirí a bhfuil foireann inspreagtha agus dílis acu.
4.2 Córas Forbartha um Bhainistiú ar Fheidhmíocht a chur i ngníomh

Bearta in 2005
•

Bearta in 2005
•

•

Maoiniú de €350,000 faighte faoin Acht Mhíchumais d’oibreacha
rochtana agus é caite ar fud an chontae
Uimhir Lóghlao i bhfeidhm
Tús curtha le hathstruchtúrú an láithreáin Idirlín chun rochtain níos
fearr a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas
Dearbhú Bharcelona – tá bearta nua a aithníodh i mí Iúil dá gcur i
ngníomh anois
Iniúchadh míchumais ar siúl

R-díreach in úsáid i bpleanáil chun sonraí de chomhráite
réamhphleanála a thaifead agus aiseolas a thabhairt don
chustaiméir.
Straitéis áitiúil TFC glactha

Tús curtha sa bhliain 2005 le cur i ngníomh an PMDS
– Triúr éascaitheoirí ceaptha
– Pleananna Forbartha Foirne tugtha chun críche in dhá réimse
píolótacha
– Straitéis rollta amach glactha ag lucht bainistíochta
– Grúpa stiúrtha curtha ar bun chun faireachán a dhéanamh ar
fheidhmiú na straitéise rollta amach

Cuspóir Straitéiseach 3
3.0 Monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar riachtanais ár gcustaiméirí
agus ár gcliaint
3.1 Infhaighteacht ár seirbhísí agus an rochtain orthu a mhéadú agus a
fheabhsú

Bearta in 2005
•
•

Suirbhé ar chustaiméirí tugtha chun críche
Córas gearán/tuairiscí custaiméirí i bhfeidhm
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Cuspóir Straitéiseach 5
5.0 Leanúint ar aghaidh le forbairt agus úsáid níos leithne a bhaint as
Aggresso Financial Management System.
5.1 Ár n-acmhainní airgeadais a uasmhéadú chun luach ar airgead
a fháil

Bearta in 2005
•

Agresso 5.4 rollta amach
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Cuspóir Straitéiseach 6
6.0 Na tionscnaimh atá anois ann a dearadh chun feabhas leanúnach a
chur ar ár gcórais FT bainistíochta eolais a choimeád agus iad a
fheabhsú tuilleadh chun cur le neart na heagraíochta.
6.1 An clár oibre r-Rialtais a chur i ngníomh.

•
•

Plean Limistéir Áitiúil do Dhún Dealgan Thoir Theas ag dul ar
taispeáint phoiblí go luath in Eanáir 2006
Obair ar siúl faoi láthair ar an Straitéis Phleanála do Mhórcheantar
Dhroichead Átha

Bearta in 2005
• Próiseas feabhsúchain ghnó faoi lánseoil i rannóga pleanála agus é le
bheith críochnaithe faoi dheireadh bliana.
• G-plean rollta amach chun eolas a thabhairt don phobal ar
chomhaid phleanála
• Tús curtha le hatógáil an láithreáin ghréasáin chun é a dhéanamh
níos cairdiúla don úsáideoir
• Áis ar fáil ar an láithreán gréasáin chun leasuithe a dhéanamh ar an
dToghchlár
• Tús curtha le híocaíochtaí ar líne
• Próiseas feabhsúcháin ghnó tugtha chun críche do Fhoirgníocht
Tithe, Deontais do Sheanóirí faoi Mhíchumas agus Chuid 8

Cuspóir Straitéiseach 3
3.0 Leanúint de bheith ag cur feabhas ar gach bonneagar sa chontae.
3.1 Ranna rialtais agus gníomhaireachtaí a éascú agus cuidiú leo i
bhforbairt bhonneagar an chontae chun cuífhorbairt gnéithe eile an
Phlean Náisiúnta Forbartha a éascú, m.sh. poirt, iarnróid, soláthar
aibhléise, bonneagar telecom, soláthar cúraim leanaí.

Bearta in 2005
•
•
•

Cuspóir Straitéiseach 7

•

7.0 Coincheap na comhpháirtíochta a chur chun cinn san ionad oibre.

Bearta in 2005

•

•
•

•

Comhpháirtíocht áitiúil i bhfeidhm sa tSeirbhís Dóiteáin
Fóram sinsearach ceardchumainn/bainistíochta i bhfeidhm

•

SPRIOC 2: Forbairt eacnamúil a éascú
agus ár suíomh straitéiseach ag
lárphointe idir Baile Átha Cliath agus
Béal Feirste a uasmhéadú

•
•

Tús curtha le hobair thógála ar leathnú ar Ghléasra Cóireála
Dramhuisce Dhroichead Átha
Comhairligh & foireann intí ceaptha don Tionscadal Caomhnaithe
Uisce agus an tionscadal faoi lánseoil
Imscrúduithe ag dul ar aghaidh chun foinsí nua uisce a shainaithint
chun uasghrádú ar sholáthar uisce Dhroichead Átha a éascú
Obair thógála ar bhealach treasteorann A1/N1 tosaithe sa
bhliain 2005
Príomhbhealach Sheachbhóthar Iartharach Dhún Dealgan tugtha
chun críche agus oscailte sa bhliain 2005
Doiciméadú reachtúil ullmhaithe maidir le seachbhóthar Bhaile
Átha Fhirdhia
An R173 (roinn Charraig an Mharascalaigh ailínithe & atógáil
tugtha chun críche)
Tús curtha le hoibreacha ar an gcalafort ag Port Oirialla,
feabhsúcháin Cheann Chlochair
Nósanna imeachta um ordú ceannaigh éigeantaigh tugtha chun
críche ar Thimpeallán Nascbhóthar an Deiscirt & an Bóthar
Dáileacháin Tionsclaíoch

Cuspóir Straitéiseach 4
Cuspóir Straitéiseach 1
1.0 Dún Dealgan a fhorbairt mar Gheata do réígiún an oirthuaiscirt.
Droichead Átha a fhorbairt mar Phríomhionad Forbartha.

Bearta in 2005
•
•

Plean Gníomhaíochta Eacnamúla Dhroichead Átha 2004-2005
ullmhaithe agus á chur i ngníomh faoi láthair.
Plean Forbartha Eacnamúla tugtha chun críche nach mór.

4.0 Lú a chur chun cinn agus a fhorbairt mar cheann scríbe
ardchaighdeáin do thurasóirí

Actions in 2005
•
•
•

Cuspóir Straitéiseach 2
2.0 Lú a chur ar an margadh mar ionad d'fhorbairt eacnamúil
réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta
2.1 Tacaíocht réamhghníomhach a thabhairt d’infheistíocht dúchasach
agus d’infheistíocht isteach agus tacú le cruthú deiseanna
eacnamúla agus deiseanna fostaíochta ar fud an chontae, trí
phleanáil oiriúnach, solathar bonneagair, agus comhpháirtíochtaí le
gníomhaireachtaí agus grúpaí eile.

•

Bearta in 2005

•

•

Máistirphlean do Cheantar Thuaidh Dhroichead Átha go maith chun
cinn agus ag dul go dtí na comhaltaí dá gceadú é a chur ar
taispeáint ag chruinniú na Nollag de Chomhairle Chontae Lú

Coimisiún Scannán Lú, Iúr Chinn Trá & Móirne curtha ar bun chun
imeachtaí scannánaíochta a mhealladh go dtí an réigiún
Tá plean margaíochta agus forbartha Louth Hospitality glactha agus
é á chur i ngníomh
Louth Hospitality bainteach go gníomhach ag cur an táirge
turasóireachta chun cinn i Lú, turais cleachta is eolais á n-eagrú
d’ionadaithe ó Bhord Fháilteachais Lú agus Fáilte Éireann
Obair ar siúl ar an gcaisleán i mBaile Átha Fhirdhia

Cuspóir Straitéiseach 5
5.0 Leanúint de bheith ag misniú forbairt agus leathnú na seirbhísí
leathanbhanda go dtí gach ceantar sa chontae

Bearta in 2005
Líonraí ceantar uirbheach leathanbhanda (MANS) urraithe agus
bunaithe i nDún Dealgan & Droichead Átha agus é á leathnú go
Baile Átha Fhirdhia.
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Cuspóir Straitéiseach 8
8.0 Pobail agus gníomhaireachtaí a éascú agus a thacú chun tionscadail
eacnamúla trasteorann a fhorbairt
8.1 Dul i ngleic le réimsí éagothroime agus mhíbhuntáiste sa chontae.

•

Bearta in 2005
•
•

Tacú le forbairt Ghailearaí High Lanes.
Cláir RAPID agus CLAR á gcur i bhfeidhm i gContae Lú

SPRIOC 3: Cáilíocht na beatha a
fheabhsú dár gcónaitheoirí anois agus
do na glúinte a thiocfaidh inár ndiaidh.

•
•
•
•
•

- Tacaíocht leanúnach do Fhéile Bhealtaine Dhún Dealgan agus
tuarascáil arna coimisiúnú ag an Oifig Ealaíon ar fhorbairt Fhéile
Bhealtaine Dhún Dealgan feasta
Dréachtdhoiciméad do Straitéis Caitheamh Aimsire & Spóirt
ullmhaithe
Beartas Súgartha/Plean Gníomhaíochta Contae glactha
Cistiú faighte do leabharlann bhrainse Dhún Léire
Cistiú faighte d'fheithicil do sheirbhís na leabharlainne scoile
Cistiú faighte do Pháirc Scátaí Pháirc Ashling
Athchóiriú Bramble Lodge
– Pleananna ullmhaithe
– Cainteanna leis an gcomhar creidmheasa.
– Cistiú faighte don leabharlann.

Cuspóir Straitéiseach 3
Cuspóir Straitéiseach 1
1.0 Forbairt chónaitheach inmharthana éagsúil ardcháilíochta agus
pleanthreoraithe a chur chun cinn
1.1 Dearadh agus tógáil tithe inmharthana sábháilte agus
ardchaighdeán a sholáthar atá inacmhainne, tíosach ar fhuinneamh,
cuí ó thaobh na hailtireachta de, a úsáideann na teicníochtaí tógala
is fearr dá bhfuil ar fáíl, agus atá so-oiriúnaithe do riachtanais a
d’fheádfadh athrú le linn a ré saoil.
1.2 Clár Tógála Tithe a sheachadadh in am is i dtráth

Bearta in 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Straitéis tithíochta á athbhreithniú i láthair na huaire
Tógáil Tithe Údaráis Áitiúla – 122 tosach go deireadh 2005
Cuid V – 6 teach inacmhainne seachadta go dáta
Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas de réir sprice
Tús curtha le hathbhreithniú ar an straitéis tithíochta 2001-2006
Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2005-2008 glactha agus á chur i
ngníomh i láthair na huaire
Trian den suirbhé ar an stoc tithíochta tugtha chun críche
Plean Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean 2004-2006 glactha
Téamh lárnach i stoc an údaráis áitiúil
– an chéim deiridh d'áitribh na seanóirí ar tí tosú
– an chéad chéim den stoc ginearálta ar tí tosú

3.0 Iarrachtaí a mhéadú i réimsí na cosanta comhshaoil agus i rialú
truaillithe.
3.1 Beartais agus cláir a ghlacadh, a fheidhmiú agus a fhorfheidhmiú
mar is gnáth do chosaint an chomhshaoil agus bainistiú sásúil agus
laghdú na dramhaíola.
3.2 Córais monatóireachta agus forfheidhmiúcháin éifeachtacha agus
éifeachtúla comhshaoil a sholáthar agus a chothabháil.
3.3 Seirbhís ardchaighdeáin uisce agus dramhuisce a sholáthar.
3.4 Géilliúlacht do gach Treoir ábhartha de chuid an AE a chinntiú, lena
n-áirítear an Treoir um Dhramhuisce Uirbeach
An Treoir Uisce Inólta
Treoir an Chreata Uisce
Tionscnaimh Bhainistíocht Abhantraigh
3.5 Na spriocanna do dhiúscairt dramhaíola atá leagtha amach sa
Phlean Bainistíochta Dramhaíola a shroicheadh trí chosc, athúsáid
agus athchúrsáil.

Bearta in 2005
•
•
•
•

Cuspóir Straitéiseach 2
2.0 Straitéisí nua a fhorbairt agus a fheidhmiú do sholáthar
taitneamhachtaí inrochtana agus inacmhainne m.sh. na healaíona,
músaeim, leabharlanna, limistéir thaitneamhachta.
2.1 Straitéis Spóirt & Caitheamh Aimsire Contae a ullmhú agus tús a
chur lena fheidhmiú
2.2 Straitéisí agus beartais a fhorbairt a chuireann na healaíona,
seirbhísí cultúir agus fóillíochta chun cinn mar eispéiris
thábhachtacha a chuireann le caighdeán na beatha.

•

•
•

Bearta in 2005
•
•

Plean Ealaíon 2005-2007 glactha agus a tús curtha lena fheidhmiú
Clár na Féile Cultúrtha
- 1ú Féile Ealaíon Dhroichead Átha i mBealtaine 2005
- Féilí cultúrtha eile a choimeád ar siúl .i. Féile Bharócach Bhaile
Átha Fhirdhia Féile Ealaíon na bPáistí
- Leanbh, Féile Rhythm & Roots an Táin
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•
•

Stádas brataigh ghoirm gnóthaithe don dá thrá in 2005
Plean bainistíochta dramhaíola an oirthuaiscirt faoi athbhreithniú
agus le tabhairt chun críche go luath in 2006
Plean bainistíochta bruscair le hathbhreithniú ag cruinniú den
Choiste Beartais Speisialta Comhshaoil, Nollaig 2005
Comhairlí Dúiche Amhantraigh curtha ar bun agus comhaltaí den
údarás áitiúil ainmnithe orthu
Feabhsúcháin chomhshaoil déanta i réimsí na hathchúrsála
méadaithe, gealltanas faoi fheachtais .i. Glantachán Náisiúnta an
Earraigh, Scoileanna Glasa agus Comórtas na mBailte Slachtmhara.
Le cois tá tionscadal STEM a bhfuil roinn bonneagar Chomhairle
Chontae Lughaí agus roinnt gnóthais phríobháideacha bainteach leis
ag obair i dtreo dhea-chórais bhainistíochta comhshaoil
Tá treoir WEEE á cur i bhfeidhm óna dháta thús feidhme i Lúnasa
2005.
An rannóg forfheidhmiúcháin chomhshaoil ag déanamh iniúchadh
ar láthair cheadaithe, ag freagairt gearán mar gheall ar uisce,
bruscar nó truailliú agus ag déanamh beart i dtaobh aon sárú den
reachtaíocht nó den bheartas comhshaoil.
Tá athchóiriú na cille ag Ionad Líonta Talún an Abha Gheal ar tí
tosú, conradh bronnta.
Tús curtha le hoibreacha athchóirithe ar an dá láthair líonta talún
sa bhaile sa bhliain 2005
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Cuspóir Straitéiseach 4
4.0 Feabhas a chur ar bhonneagar agus bhainistíocht an iompair sa
chontae, lena n-áirítear iompar uirbeach.
4.1 Leanúint de bheith ag cur Cláir Fheasachta um Shábháílteacht ar
Bhóithre i bhfeidhm agus straitéisí nuálacha a fhorbairt do
shábháilteacht ar bhóithre i gContae Lú.

Bearta in 2005
•
•
•

Príomhbhealach Sheachbhóthar Iartharach Dhún Dealgan tugtha
chun críche agus oscailte sa bhliain 2005
Obair thógála ar bhealach treasteorann A1/N1 tosaithe sa bhliain
2005
Pleananna Bainistíochta Tráchta faoi lánseoil i nDroichead Átha
agus i nDún Dealgan.

1.2 Tionscnaimh a thacóidh le pobail faoi mhíbhuntáiste a fhorbairt
agus a chur i ngníomh.

Bearta in 2005
•

•

Feidhmiú Phlean Gníomhaíochta RAPID ar siúl i gcónaí.
Rannpháirtíocht leanúnach ag ionadaithe pobail ar Fhoireann
Feidhmiúcháin Ceantair (4 san iomlán)
Feidhmiú chlár Shíocháin II

Cuspóir Straitéiseach 2
2.0 Mórtas níos mó inár dtimpeallacht a mhisniú agus a chur chun cinn
trí straitéisí agus feachtais a fhorbairt agus a fheidhmiú chun go
mbeidh dearcadh agus iompar níos freagraí á léiriú ag gach duine.

Bearta in 2005
•

Cuspóir Straitéiseach 5
5.0 Freagraí nuálacha a fhorbairt i leith thacaíocht do phobail faoi
mhíbhuntáiste.

•

Bearta in 2005
•

•

Leathnú ar an tSeirbhís Tadhaill do Thionóntaí
– Treoirscéim Pháirc Fhirdhia
– Teach Pobail ar tí a bheith in úsáid
– Treoirscéim á leathnú chuig eastáit eile m.sh. Radharc an tSéipéil,
Radharc an Túir, Páirc Oilibhéir
Cláir RAPID agus CLAR á gcur i bhfeidhm i gContae Lú

•
•

•

Ghlac dhá bhaile, Baile Átha Fhirdhia agus Cnoc an Droichid páirt i
"Mórtas Áite" sa bhliain 2005
Gníomhaíocht mhéadaithe i bhfeachtas na scoileanna glasa sa
bhliain 2005 agus béim níos mó ar fheasacht chomhshaoil tríd an
oifigeach feasachta comhshaoil
Grúpa “Bailte Slachtmhara in Éineacht” bunaithe le hionadaíocht ó
gach coiste bhailte slachtmhara.
Tús curtha le tionscnaimh phleanála pobail tríd an ghrúpa “Bailte
Slachtmhara in Éineacht”. Cistí meaitseála ar fáil do roinnt
tionscadal ó LEADER
Feabhsúcháin chomhshaoil déanta i réimsí na hathchúrsála
méadaithe, gealltanas faoi fheachtais .i. Glantachán Náisiúnta an
Earraigh, Scoileanna Glasa agus Comórtas na mBailte Slachtmhara.

Cuspóir Straitéiseach 6
6.0 Meas ar an oidhreacht tógtha agus nádúrtha a chur chun cinn
maille le taitneamh iontu ag an uile dhuine.

Bearta in 2005

Cuspóir Straitéiseach 3

Cuspóir Straitéiseach 7

3.0 Rannpháirtíocht a thacú, a fhorbairt agus a mhéadú sa Chomhairle
Contae Sóisearach mar a bhí á dhéanamh agus i gComhairle na nÓg.
3.1 Cumas na gCoistí Beartais Speisialta, na gCoistí Limistéar
Fairsingthe agus fostruchtúir eile de chuid na n-údarás áitiúil a
uasmhéadú.
3.2 Líon na vótálaithe ag toghcháin a mhéadú.

7

Bearta in 2005

•
•

Oifigeach Oidhreachta ceaptha sa bhliain 2005
Tús curtha le hullmhú Phlean Oidhreachta Contae

A chinntiú go gcosnaítear daoine, maoin agus an bonneagar áitiúil ó
dhóiteáin agus staideanna éigeandála eile.

•

Bearta in 2005
•

Leanúint de bheith ag cur freagairt dóiteáin & éigeandála ar fáil.

SPRIOC 4: Rannpháirtíocht phobail a
spreagadh, ceannaireacht saoránach a
thabhairt agus mórtas saoránachta a
chur chun cinn.

•

Cuspóir Straitéiseach 4
4.0 Leanúint de bheith ag tacú agus ag forbairt an Fhóraim Phobail mar
an comhlacht ionadaíochta don earnáil phobail & deonach i Lú.
4.1 Grúpa pobail a éascú chun comhpháirtíochtaí trasteorann a
fhorbairt agus teacht ar dheiseanna cistithe trasteorann.
4.2 Straitéisí a fhorbairt chun líon na saorálaithe sa chontae a mhéadú.

Bearta in 2005
•

Cuspóir Straitéiseach 1
1.0 Tacaíocht airgeadais a sholáthar trí riarachán chistiú Thascfhórsa
Shíocháin II faoi stiúir na Comhairle Contae.
1.1 Stocaireacht a dhéanamh le haghaidh síneadh ar na cláir cistithe
trasteorann iar 2006.

Toscairí nua tofa ar Chomhairle na nÓg agus Cláir Oibre do na Coistí
Beartais Speisialta aontaithe agus faoi lánseoil.
Cláir Oibre do na Coistí Beartais Speisialta aontaithe agus faoi
lánseoil.

•

Oifigeach Forbartha na bhFóram Pobail ceaptha agus plean oibre
bliantúil aontaithe
Tacaíocht curtha ar fáil do ghrúpaí pobail tríd an Oifig Phobail &
Fiontraíochta.
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Cuspóir Straitéiseach 5
5.0 Oidhreacht Lú a chur chun cinn agus mar aon le meas ar
ilchineálacht creidimh, cultúrtha, polaitiúil agus ciníoch sa chontae.
5.1 Tacú le tionscnaimh chun feasacht a mhéadú i dtaobh na staire
áitiúla agus na hoidhreachta

•

Bearta in 2005
•
•
•

Oifigeach Oidhreachta ceaptha sa bhliain 2005
Tús curtha le hullmhú Phlean Oidhreachta Contae
Cartlannaí béil fostaithe chun taithí an phobail áitiúil a thaifeadadh

SPRIOC 5: Comhaontais agus
comhpháirtíochta oibre a fhorbairt,
laistigh den eagraíocht agus le
heagraíochtaí agus soláthraithe seirbhíse
eile chun spriocanna agus tosaíochtaí
eagrúcháin a shroicheadh.
Cuspóir Straitéiseach 1
1.0 Treoir a thabhairt d’obair an Bhord Forbartha Contae agus a bheith
lánpháirteach ina chuid oibre agus maoirsiú a dhéanamh ar
fheidhmiú a straitéis 10 mbliana.
1.1 Oibriú i gcomhar le gníomhaireachtaí eile chun dul i gceann
riachtanais na bpobal i gceantair RAPID agus CLAR.
1.2 Oibriú i gcomhar le Louth Hospitality Ltd. chun an turasóireacht a
fhorbairt agus a chur ar an margadh sa chontae.
1.3 Oibriú i gcomhar le húdaráis áitiúla eile, idir ó thuaidh agus ó theas
den teorainn, chun cuidiu le forbairt shóisialta, eacnamúil agus
chultúrtha an réigiúin.
1.4 Comhoibriú le LEADER Lú chun tionscnaimh a fhorbairt a thacóidh
le pobail tuaithe.
1.5 A bheith rannpháirteach, mar a bhí riamh, ar bhoird na
ngníomhaireachtaí áitiúla forbartha.
1.6 Líonraí agus comhpháirtíochtaí a chur chun cinn chun deiseanna
forbartha agus caighdeán na beatha a uasmhéadú sa chontae.
1.7 Cur chuige comhtháite a chur chun cinn i leith fhorbairt tuaithe
inmharthana tríd an mBord Forbartha Contae

•
•

Tá plean gníomhaiochta a leagann amach 77 beart tosaíochta
do 2006-08 aontaithe agus tacaithe ag BFD Lú.
Ionadaíocht ÚÁL mar atá liostaithe thíos.
- Bord Fiontair Chontae Lú
- Ciste Fiontair Chontae Lú
- Comhlacht LEADER Lú
- Comhpháirtíocht Fhostaíochta Dhún Dealgan
- Comhlacht Comhpháirtíochta Dhroichead Átha
- Coiste Chúraim Leanaí Chontae Lú
- Louth Hospitality
- Comhpháirtíocht Turasóireachta Réigiún na Teorann Thoir
- Tionscadal Eacnamaíocht Shóisialta Lú Dhroichead na Banna
- Clár Sábháilteachta Pobail Lú/Iúr Chinn Trá
- Plato
- Cathair Chomhnasctha Iúr Chinn Trá Dhún Dealgan
- Tionscadal Concerto de chuid Fhuinneamh Inmharthana Éireann
- Grúpaí Forbartha Eacnamúila Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha
- Tionscadal Trasteorann Drake, Iúr Chinn Trá
- Coiste Comhairliúcháin um Aonaid Tithíochta
- CCMA – Foghrúpa Pobail & Fiontraíochta
- Grúpa Réamhradhairc - Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an
Iarthair
- An Líonra Réigiúnach de Chleachtóirí Tithíochta
Tagann Grúpa SIM Lú le chéile gach sé seachtaine.
15 tionscadal trasteorainn ag clúdach gach stiúrthóireacht faoi
lánseoil i láthair na huaire

Cuspóir Straitéiseach 4
4.0 Tacú go hiomlán le prionsabal na comhpháirtíochta san áit oibre.
4.1 Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chomhoibriú inmheánach trasna
ranna.

Bearta in 2005
•
•

Coiste um Chomhpháirtíocht san Áit Oibre curtha i bhfeidhm
Roinnt foirne trasfheidhmeacha curtha i bhfeidhm.

Cuspóir Straitéiseach 5
5.0 Dearbhú Bharcelona a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht le grúpaí
de pháirtithe leasmhara míchumais.

Bearta in 2005
•

An clár oibre á chur i ngníomh

Bearta in 2005
•

•

•

Oibríonn Comhairle Contae Lú le LEADER Lú nuair is cuí chun
comhchuspóirí a sheachadadh .i. tionscadail baile/sráidbhaile a
chuirfidh luach leis an turasóireacht agus le Comórtas Náisiúnta na
mBailte Slachtmhara. Nuacht Eco a fhoilsiú chomh maith ar
comhthionscadal é a fhéachann le feasacht níos fearr a chothú i
leith an chomhshaoil
Rannpháirtíocht ar dhá thionscadal trasteorann tríd an rannóg
chomhshaoil, íomhánna saitilíte agus STEM. Lena chois sin, tá clár
coiscthe dóiteáin trasteorann do scoileanna curtha i gcrích ag an
tSeirbhís Dóiteáin i nDeireadh Fómhair 2005
Athbhreithniú cuimsitheach déanta ar straitéis BFC Lú le linn 2005.
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Cuspóir Straitéiseach 6
6.0 Oibriú le gníomhaireachtaí forbartha eacnamúla chun forbairt
eacnamúil an chontae a uasmhéadú, lena n-áirítear bailte Dhún
Dealgan agus Dhroichead Átha.

Bearta in 2005
•

•
•

Louth Hospitality bainteach go gníomhach ag cur an táirge
turasóireachta chun cinn i Lú, turais cleachta is eolais á n-eagrú do
ionadaithe ó Bhord Fháilteachais Lú agus Fáilte Éireann
Plean Gníomhaíochta Eacnamúla Dhroichead Átha 2004-2005
ullmhaithe agus á chur i ngníomh faoi láthair.
Plean Forbartha Eacnamúla tugtha chun críche nach mór.

