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Ba bhliain eile an bliain 2021 inar chaith COVID-19 
agus na srianta a lean ina dhiaidh scáil fhada 
sheasta ar chúrsaí.

Cuireadh imeachtaí fadbhunaithe a bhfuil an-chion 
orthu amhail Lá Fhéile Pádraig Luimnigh, Féile na 
hAbhann agus Luimneach a lasadh ar athló faoi 
mar a chuaigh éifeacht na srianta i bhfeidhm ar fud 
na cathrach agus an chontae.

Bhí ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
leanúint dá seirbhísí a oiriúnú chun déileáil leis an 
an staid COVID-19 a bhí ag athrú de shíor.

In 2021, lean Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de cheannaireacht a thabhairt do phobail 
agus do ghnólachtaí le linn na paindéime leanúnaí.

Tugtar deis i dTuarascáil Bhliantúil 2021 
machnamh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus 
ar éachtaí Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, i mbliain dhúshlánach don údarás áitiúil 
agus do gach duine i gcoitinne.

Caitear léas sa tuarascáil freisin ar an réimse 
leathan seirbhísí a chuireann an Chomhairle ar fáil i 
Luimneach i ngach gné den saol laethúil.

Léirigh foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a gairmiúlacht, a tiomantas, a díograis 
agus a teacht aniar agus thionchar Covid-19 ar fud 
Luimnigh á bhainistiú aici  agus lean sí uirthi ag 
soláthar seirbhísí.

Rinneadh dul chun cinn ar roinnt tionscadal 
suntasach le linn 2021.

Osclaíodh Glasbhealach 40 km Luimnigh tar éis 
na n-oibreacha uasghrádaithe ar fiú na milliúin 
euro iad, lena n-áiríodh oibreacha cobhsaithe, 
caomhnaithe agus athchóirithe ar go leor 
foirgneamh a bhfuil tábhacht stairiúil leo feadh an 
bhealaigh, lena n-áirítear Tithe Stáisiún Ardaigh 
agus na Bearna.

Cuireadh spéis ollmhór san oscailt ar na meáin 
agus tá go leor deiseanna do dhaoine agus 
do ghrúpaí áitiúla chun tairbhe a bhaint as an 
mbealach glas tar éis eascairt as an spéis chéanna.

Tháinig scata turasóirí agus cuairteoirí go dtí an 
glasbhealach ba nua de chuid na hÉireann ag an 
am agus thug beagnach 250,000 rothaí, siúlóir 
agus reathaithe cuairt ar Ghlasbhealach Luimnigh 
sa chéad trí mhí i ndiaidh a oscailte.

Cuireadh tús leis an obair tógála ar cheann de 
bhunchlocha an phlean Athghiniúna — cuireadh 
tús le Bóthar Chuanaí go Cnoc an Lisín a thógáil 
go luath in 2021, rud a bhí ina chéim thábhachtach 
d’fhorbairt Mhaigh Rois agus taobh tuaidh na 
cathrach i gcoitinne, agus cuireadh tús leis an 
obair ar an Mol Réigiúnach Lúthchleasaíochta sa 
Chaisleán Nua Thiar.
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Leanadh ar aghaidh leis na hoibreacha scartála 
agus cumasaithe ar thionscadal shuíomh Opera, 
agus tá máistirphleanáil ar siúl do Cheathrú Cois 
Abhann Cleeves.

Cuireadh pleananna breise eolais faoi bhráid an 
Bhoird Pleanála le haghaidh Bhóthar Fhainge 
go Luimneach, lena n-áirítear Seachbhóthar Áth 
Dara, agus cuireadh roghanna conaire i láthair do 
Scéimeanna Bóthar an N21 Mainistir na Féile agus 
an N21 an Caisleán Nua Thiar.

Tugadh chun críche na réitigh iompair don 
Tionscadal N/M20 Corcaigh go Luimneach 
lena n-áirítear straitéis taistil do bhonneagar 
feabhsaithe siúil agus rothaíochta lena cur i láthair 
in 2022.

Bronnadh €3,971,589 ar ghrúpaí pobail mar chuid 
den Chiste Idirghabhála Sóisialta (SIF) agus ar 
ghrúpaí atá ag obair i gceantair Athnuachana 
Luimnigh.

Bhí trí thionscadal tithíochta ar leith ag céimeanna 
éagsúla forbartha sa Chnoc Theas agus i Maigh 
Rois ina raibh 58 teach nua, agus an Clár 
Uasghrádaithe Teirmeach ag leanúint ar aghaidh i 
gcónaí.

Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
de thacaíochtaí a chur ar fáil do ghnólachtaí de réir 
mar a lean an tionchar a bhí ag srianta COVID-19 ar 
aghaidh.

Tógadh sraith páirceanna i gcomhpháirtíocht 
leis na gnólachtaí éagsúla a d’iarr a leithéid mar 
chuid de thionscnaimh an tSamhraidh Allamuigh. 
Tarscaoileadh táillí ar throscán amuigh faoin 
aer chun níos mó gnólachtaí a spreagadh chun 
spásanna amuigh faoin aer a chur ar fáil.

Bronnadh maoiniú de €750,000 ar an gComhairle 
chomh maith chun ár dtairiscint itheacháin agus 
sóisialú amuigh faoin aer a dhéanamh díonta ar an 
aimsir.

Rinneadh beagnach 1,500 iniúchadh ar láithreáin 
tréigthe in 2021. Seirbheáladh 615 fhógra reachtúla 
agus cuireadh 100 réadmhaoin bhreise leis Clár 
na Láithreáin Tréigthe. Cheannaigh Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh 61 réadmhaoin 
faoin Acht um Láithreán Tréigthe 1990 in 2021, i 
gcomparáid le 25 réadmhaoin in 2020.

Rinneadh athchóiriú ar cheithre theach fholmha 
agus seachtó agus cuireadh ar ais chuig an stoc 
tithíochta sóisialta iad i rith na bliana. Cé gur 
chuir srianta Covid-19 bac ar thionscadail tógála, 
cuireadh trí thionscadal i gcrích ar Bhóthar Uí 
Chiara Íochtarach, Bóthar Chill Liaile agus an 
Ráth Báin, rud a chuir 59 deach nua ar fáil do 
theaghlaigh.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ar thógáil 332 
theach ar fud na cathrach agus an chontae lena 
n-áirítear Tobar Phádraig, Cill Fhíonáin, Mainistir 
na Féile, an Brú, Sráid Mhichíl, Ardach, Cnoc Uí 
Choileáin agus Cluain Mhic Reachta.

Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh le hIonad Seirbhísí Comhroinnte HAP a 
fheidhmiú T thar ceann an 31 údarás áitiúla agus 
an Fheidhmeannaigh Réigiúnaigh do Dhaoine gan 
Dídean i mBaile Átha Cliath, agus láimhseáladh 
beagnach 62,000 tionóntacht ghníomhacha HAP 
faoi dheireadh na bliana. Is é €56 milliún cíos 
míosúil an tiarna talún agus tá cíos difreálach an 
tionónta níos mó ná €3.1 milliún in aghaidh na 
seachtaine.

Rinneadh comóradh ar dhúnmharú Mhéara 
Luimnigh George Clancy agus a réamhtheachtaí, 
Michael O’Callaghan, sa bhliain 1921 mar chuid de 
Chlár Deich mBliana Chuimhneacháin Luimnigh.
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Tugtar na ‘Curfew Murders’ ar na dúnmharuithe 
céanna, agus an t-ionsaí is suntasaí ar an gcóras 
Rialtais Áitiúil i gCogadh na Saoirse is ea an tuairisc 
atá tugtha orthu.

Leanadh leis an obair ar Straitéis Iompair um 
Cheantar Uirbeach Luimnigh na Sionainne inar 
ionchorpraíodh méid suntasach den aiseolas a 
fuarthas tar éis an chéad chomhairliúcháin phoiblí.

Bunaíodh Roinn um Thaisteal Gníomhach i lár 
2021, a tharraing anuas €18.1 milliúin de mhaoiniú 
ón Údarás Náisiúnta Iompair chun oibreacha 
inbhuanaithe agus spreagtha a sholáthar ar fud na 
cathrach agus an chontae.

I measc na dtionscadal a cuireadh i gcrích tá 
Glasbhealach Uirbeach 1.3 km Chaladh an Treoigh, 
lánaí rothaíochta agus cosáin uasghrádaithe 
i gceantar Thuar an Daill, lánaí rothar nua 
leithscartha i Mungairit, Caladh an Treoigh, Tuar an 
Daill, Bóthar Childers, agus rinneadh uasghráduithe 
ar bhealaí coisithe in 22 suíomh ar fud na cathrach 
agus an chontae lena n-áirítear Cloch an Mhéara, 
Sparr Thuamhan, an Caisleán Nua Thiar, an Gleann, 
Áth an tSléibhe, Mainistir na Féile, Cathair Chinn 
Lis, Cill Mocheallóg agus Pailís Chaonraí.

Tá an-cheannaireacht léirithe ag comhaltaí tofa 
tráth a raibh an tsochaí ag iarraidh tuiscint a fháil 
ar réaltachtaí nua COVID-19.

Leanann baill thofa Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh leo ag díriú ar a bhfuil 
tábhachtach — ár ndaoine, ár bpobail, ár 
dtimpeallacht, agus ár bhfolláine eacnamaíoch 
agus shóisialta.

Rinneadh athstruchtúrú ar an eagraíocht in 2021 
chun ullmhú don todhchaí agus chun freastal ar 
Mhéara Dírthofa nuair a ghníomhaítear a leithéid 
agus chun leas a bhaint as na deiseanna agus 
muid ag teacht as céim phaindéim COVID-19.

Déanann an Chomhairle a dícheall an úsáid is 
mó agus is féidir a bhaint as a cuid acmhainní, as 
feabhas a chur ar an gcumarsáid,

ar sheirbhísí do chustaiméirí, ar chomhpháirtíocht, 
ar rannpháirtíocht na saoránach agus ar an 
gcuimsiú sóisialta, agus ba léir an méid sin arís i 
ngach stiúrthóireacht in 2021.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh in 
ann a bheith ina heagraíocht réamhghníomhach 
chun freastal ar mhuintir Luimnigh.

Leanfaidh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh uirthi, i gcomhar lenár Baill Thofa, le 
muintir Luimnigh agus lena páirtithe leasmhara, ag 
léiriú gur áit acmhainneach Luimneach a bhfuil fís 
agus straitéis i bhfeidhm aici lena bheith solúbtha, 
nuálach, cuimsitheach agus dírithe ar shaoránaigh.
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BAILL 
CHOMHAILRE 
CATHRACH 
AGUS CONTAE 
LUIMNIGH 

An Comhairleoir 
Daniel Butler 
Chathair agus Chontae 
Luimnigh

An Comhairleoir 
Tom Ruddle 
Leas-Mhéara ar Chathair 
agus Chontae Luimnigh
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Cathair Luimnigh Thoir – 7 mBall

Cllr. Sarah Kiely  
(FG)

Cllr. Elena Secas
(LAB)

Cllr. Michael Sheahan
(FG)

Cllr. Sharon Benson
(SF)

Cllr. John Costelloe
(SF)

Cathair Luimnigh Thuaidh – 7 mBall

Cllr. Olivia O’Sullivan
(FG)

Cllr. Kieran O’Hanlon  
(FF)

Cllr. Michael Murphy  
(FG)

Cllr. Catherine Slattery  
(FF)

Cllr. Jerry O’Dea
(FF)

Cllr. Frankie Daly
(NP)

Cllr. Sasa Novak Uí 
Chonchúir 
(GP)

Cllr. Seán Hartigan  
(GP)

Ceantar Uirbeach Chathair Luimnigh  
CEANTAR UIRBEACH CHATHAIR LUIMNIGH (lena n-áirítear na Toghlimistéir Áitiúla mar atá Cathair 
Luimnigh Thuaidh, Cathair Luimnigh Thoir agus Cathair Luimnigh Thoir – 21 BALL.

Cllr. Conor Sheehan
(LAB)
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Cathair Luimnigh Thiar – 7 mBall

Cllr. James Collins 
(FF)

Cllr. Dan McSweeney 
(FG)

Cllr. Elisa O’Donovan 
(NP)

Cllr. Bridie Collins 
(FF)

Cllr. Stephen Keary 
(FG)

Ceantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caola – 6 Bhall

Cllr. Fergus Kilcoyne 
(NP)

Cllr. Abul Kalam Azad 
Talukder 
(FF)

Cllr. Joe Leddin 
(LAB)

Cllr. Emmett O’Brien 
(NP)

Cllr. Daniel Butler 
(FG)

Cllr. John O’Donoghue 
(NP)

Cllr. Kevin Sheahan 
(FF)

Cllr. Adam Teskey 
(FG)
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Ceantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg – 7 mBall

Cllr. Michael Donegan 
(FF)

Cllr. Eddie Ryan 
(NP)

Cllr. Martin Ryan 
(FF)

Cllr. Michael Collins 
(FF)

Cllr. Francis Foley 
(FF)

Ceantar Bardasach an Chaisleáin Nua Thiar – 6 Bhall

Cllr. John Egan 
(FG)

Cllr. Brigid Teefy 
(NP)

Cllr. Gerald Mitchell 
(FG)

Cllr. Liam Galvin 
(FG)

Cllr. P.J. Carey 
(NP)

Cllr. Tom Ruddle 
(FG)

Cllr. Jerome Scanlan 
(NP)

Cllr. John Sheahan 
(FG)



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

12

BAILL AGUS 
CRUNNITHE AN 
CHOMHAILRE



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

13

BAILL AGUS CRUNNITHE 
AN CHOMHAILRE
Tá 40 Ball ar an gComhairle — 21 Bhall i gCeantar 
Uirbeach Luimnigh (a chuimsíonn Toghlimistéir 
Áitiúla Chathair Luimnigh Thoir, Chathair Luimnigh 
Thuaidh agus Chathair Luimnigh Thiar) 6 Bhall 
i gCeantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caola, 7 
mBall i gCeantar Bardasach na Ceapaí Móire-Chill 
Mocheallóg agus 6 Bhall i gCeantar Bardasach an 
Chaisleáin Nua Thiar.

De ghnáth, tionóltar cruinnithe den Chomhairle 
Iomlán ar an gceathrú Luan de gach dara mí, i 
Seomra na Comhairle i dTuar an Daill. Mar gheall 
ar shrianta Covid-19 agus ar threoirlínte na Roinne, 
tionóladh formhór na gcruinnithe go fíorúil. Tháinig 
an Chomhairle iomlán le chéile 20 uair in 2021.

CRUINNITHE NA GCEANTAR 
BARDASACH

CRUINNITHE FAISNÉISE / 
CEARDLANNA TOGHLIMISTÉIR 
ÁITIÚIL

AN GRÚPA UM BHEARTAS 
CORPARÁIDEACH
Is Coiste de chuid an Chomhairle é an Grúpa um 
Bheartas Corparáideach (CPG) lena n-áirítear Méara
Chathair agus Chontae Luimnigh, Cathaoirleach 
gach Coiste um Bheartas Straitéiseach (SPC) agus 
ionadaí de Cheantar Bardasach Áth Dara-Ráth 
Caola. Siúd í a leanas ballraíocht an ghrúpa:
• An Comhairleoir Daniel Butler, Méara Chathair 

agus Chontae Luimnigh.
• An Comhairleoir Michael Murphy, Cathaoirleach, 

Coiste um Bheartas Straitéiseach maidir le 
Forbairt Bhaile agus Shóisialta.

• An Comhairleoir Joe Leddin, Cathaoirleach, 
an Coiste um Bheartas Straitéiseach maidir le 
Taisteal agus Iompar.

• An Comhairleoir Eddie Ryan, Cathaoirleach, 
an Coiste um Bheartas Straitéiseach maidir 
le Forbairt, Fiontraíocht agus Pleanáil 
Eacnamaíoch.

• An Comhairleoir Kieran O’Hanlon, Cathaoirleach, 
an Coiste um Bheartas Straitéiseach maidir le 
Pobal, Áineás agus Cultúr.

• An Comhairleoir Jerome Scanlan Cathaoirleach, 
an Coiste um Bheartas Straitéiseach 
maidir le Gníomhú ar Son na hAeráide, an 
Bhitheagsúlacht agus an Comhshaol.

• An Comhairleoir Emmett O’Brien, Ionadaí de 
Cheantar Bardasach Áth Dara-Ráth Caola.

Nascann CPG obair na SPC éagsúla lena chéile, 
feidhmíonn sé mar chineál comh-aireachta agus 
cuireann sé fóram ar fáil inar féidir seasaimh 
bheartais a chomhaontú lena gcur faoi bhráid
na Comhairle iomláine, ag a bhfuil an t-údarás 
cinnteoireachta. Déanann an CPG monatóireacht 
freisin ar fheidhmíocht an Údaráis Áitiúil agus tá ról 
lárnach aige in ullmhú an bhuiséid. Bhual an CPG le 
chéile naoi n-uaire in 2021.
*An seasamh mar atá sé ar an 31/12/2021

Teideal Líon na Líon na  
 mBall gCruinnithe 

Ceantar Uirbeach Luimnigh 21 17

Ceantar Bardasach
Áth Dara-Ráth Caola 6 14

Ceantar Bardasach na 
Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg 7 14

Ceantar Bardasach
an Chaisleáin Nua Thiar 6 13

 Líon na Líon na  
 mBall gCruinnithe  

Cathair Luimnigh Thoir 7 11

Cathair Luimnigh Thuaidh 7 11

Cathair Luimnigh Thiar 7 11
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COISTÍ AN CHOMHAIRLE

COISTÍ UM BHEARTAS 
SRAITÉISEACH
Tá i ngach Coiste um Bheartas Straitéiseach (SPC) 
Comhairleoirí tofa agus Ionadaithe Earnálacha, 
a oibríonn i gcomhar a chéile faoi chineál 
daonlathais atá níos rannpháirtithe ná mar a 
bhíonn i gcoitinne, rud a fhágann go mbíonn aird 
na mbeartas á díriú ar bhonn níos éifeachtaí ar na 
feidhmeanna agus ar na gníomhaíochtaí a bhíonn 
á gcur i gcrích ag Comhairle Cathair agus Contae 
Luimnigh. Tacaíonn Stiúrthóir Seirbhíse le gach 
SPC chun go gcuirfidh siad a gcuid oibre i gcrích.
Cé go ndéanann gach SPC beartas a cheapadh 
agus a fhorbairt, is faoin gCoiste Iomlán atá na 
cinntí deiridh.
 *An seasamh mar atá sé ar an 31/12/2021

AN COISTE UM BHEARTAS 
STRAITÉISEACH MAIDIR LE FORBAIRT 
TITHÍOCHTA AGUS SHÓISIALTA

Baill Thofa:
an Clr Michael Murphy  LCCC Cathaoirleach 
an Clr Stephen Keary  LCCC
an Clr Sarah Kiely LCCC 
an Clr Fergus Kilcoyne  LCCC 
an Clr Tom Ruddle LCCC
an Clr Adam Teskey LCCC
an Clr Joe Leddin LCCC 
an Clr Conor Sheehan  LCCC 
an Clr Seán Hartigan    LCCC 
an Clr Sharon Benson  LCCC 
an Clr John Costelloe   LCCC 
an Clr James Collins  LCCC 
an Clr Michael Donegan  LCCC 
an Clr Brigid Teefy LCCC
an Clr Eddie Ryan LCCC 
an Clr Catherine Slattery LCCC
 
Ionadaithe Earnálacha:
An tUasal P.J. O’Grady Forbairt/Foirgníocht 
An tUasal Dee Ryan Gnó/Tráchtáil
An tUasal Mike McNamara Ceardchumann
An tUasal Tracy McElligott   Pobal/Deonach* 
An tUasal Anne Cronin Pobal/Deonach* 
An tUasal Patrick English Pobal/Deonach* 
An tUasal Siobhan Reidy    Pobal/Deonach* 
An tUasal Una Burns Cuimsiú Sóisialta*

*Arna n-ainmniú tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
(PPN)

Reáchtáil an Coiste Um Bheartas Straitéiseach 
maidir le Forbairt Tithíochta agus Shóisialta cúig 
chruinniú in 2021. Tugadh cuir i láthair ar na 
hábhair seo a leanas:
• Morgáiste go Cíos.
• Struchtúr Athghiniúna.
• Tógáil Nua Incriminteach
• Scéim Inacmhainne Tosaíochtaí.
• Rogha Ceantair.
• An Scéal is Déanaí maidir le hÉifeachtúlacht 

Fuinnimh.
• Tithe Folamha.
• Inlíonadh.
• Tithíocht do Chách.
• Dearóiliú agus Folús.

An Coiste um Bheartas  Líon na Líon na  
Straitéiseach  mBall gCruinnithe

Forbairt Bhaile agus Shóisialta 24 5

Taisteal agus Iompar 24 5

Forbairt, Fiontraíocht agus 
Pleanáil Eacnamaíoch 24 8

Pobal, Fóillíocht, agus Cultúr 26 5
Gníomhú ar Son na hAeráide, an 

Bhitheagsúlacht agus an Comhshaol 24 5

Coistí Eile Líon na Líon na  
 mBall gCruinnithe

An Coiste Comhairleach um 
Lóistín Taistealaithe 12 0

An Coiste um Uisce Tuaithe 17 3

An Coiste Iniúchta 7 5

An Comhchoiste Póilíneachta 15 4

An Coiste um Fhorbairt Phobail 
Áitiúil 19 10
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AN COISTE UM BHEARTAS 
STRAITÉISEACH MAIDIR LE 
TAISTEAL AGUS IOMPAR

Baill Thofa:
an Clr Joe Leddin Cathaoirleach LCCC
an Clr Elena Secas LCCC 
an Clr Kieran O’Hanlon  LCCC 
an Clr Eddie Ryan LCCC 
an Clr Dan McSweeney  LCCC 
an Clr Elisa O’Donovan  LCCC 
an Clr John Costelloe   LCCC 
an Clr Frankie Daly LCCC 
an Clr Fergus Kilcoyne  LCCC 
an Clr Brigid Teefy LCCC
an Clr Daniel Butler LCCC 
an Clr Gerald Mitchell  LCCC 
an Clr John Sheahan    LCCC 
an Clr Michael Sheahan  LCCC 
an Clr Francis Foley LCCC
an Clr Saša Novak Uí Chonchúir    LCCC

Ionadaithe Earnálacha:
An tUasal Tim O’Brien Talmhaíocht/  
 Feirmeoireacht
An tUasal Frank Heffernan  Comhshaol/   
 Caomhantas* 
An tUasal Pat McCarthy Forbairt/Fionraíocht 
An Dr Catríona Cahill Gnó/Tráchtáil
An tUasal Frank McDonnell Ceardchumann
An tUasal Ailish Drake Pobal/Deonach* 
An tUasal Bruce Harper Pobal/Deonach* 
An tUasal Maureen Browne Cuimsiú Sóisialta*

Reáchtáil an Coiste Um Bheartas Straitéiseach 
maidir le Taisteal agus Iompar cúig chruinniú in 
2021. Tugadh cuir láthair agus rinneadh dul chun 
cinn beartais ar na hábhair seo a leanas:
• Straitéis Iompair Straitéis Iompair Cheantar 

Uirbeach Luimnigh na Sionainne.
• Tionscnamh Bealaí Sábháilte chun na Scoile 

(SRTS).
• Stráitéis Réimse Poiblí.
• Bealach Siúil na dTrí Droichead.
• Fruiliú Rothar gan Duga.
• Straitéis  um Fheithiclí Leictreacha a Luchtú.
• Straitéis Seachadta Beartán don chathair,.
• Aip ParkMagic le haghaidh Páirceáil do Dhaoine 

faoi Mhíchumas.

• Plean Soghluaiseachta Tuaithe Connecting 
Ireland.

 
AN COISTE UM BHEARTAS 
SRAITÉISEACH MAIDIR LE 
FORBAIRT, FIONTRAÍOCHT AGUS 
PLEANÁIL EACNAMAÍOCH

Baill Thofa:
an Clr Eddie Ryan Cathaoirleach LCCC
an Clr Bridie Collins  LCCC
an Clr James Collins  LCCC
an Clr Jerry O’Dea  LCCC
an Clr Martin Ryan LCCC 
an Clr Catherine Slattery  LCCC 
an Clr John O’Donoghue  LCCC 
an Clr Daniel Butler  LCCC
an Clr John Egan LCCC
an Clr Liam Galvin LCCC 
an Clr Stephen Keary   LCCC 
an Clr Michael Murphy  LCCC 
an Clr Olivia O’Sullivan  LCCC 
an Clr Jerome Scanlan  LCCC 
an Clr Emmett O’Brien       LCCC
an Clr Saša Novak Uí Chonchúir   LCCC

Ionadaithe Earnálacha:
An tUasal Aidan Gleeson Talmhaíocht/  

 Feirmeoireacht
An tUasal Madeleine Lyes  Comhshaol/   

 Caomhantas* 
An tUasal Michael Joyce Forbairt/Fionraíocht 
An Dr Catríona Cahill Gnó/Tráchtáil
An tUasal Eoin Ryan Gnó/Tráchtáil 
An tUasal Declan Hehir Pobal/Deonach* 
An tUasal Brian Thompson Pobal/Deonach* 
An tUasal Keith Enright Cuimsiú Sóisialta*

*Arna n-ainmniú tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
(PPN)

Bhuail baill an Choiste um Bheartas Straitéiseach 
maidir le Forbairt, Fiontraíocht agus Pleanáil 
Eacnamaíoch lena chéile ocht n-uaire in 2021. Siúd 
a leanas na príomhmhíreanna a cíoradh:
• Straitéis Bia Luimnigh.
• Dréacht-Chreat maidir le Plean um Acmhainní 

Uisce Náisiúnta.
• Athbhreithniú ar Phlean Limerick 2030.
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• An Scéal is Déanaí maidir leis an gCeantar 
Seoirsiach.

• Cruthú Post agus Tacaíochtaí Gnó i Luimneach.
• Tionscnaimh maidir leis an Samhradh i 

Luimneach 2021.
• Suíocháin Amuigh faoin Aer & Oiriúintí le 

hAghaidh na Turasóireacht & Scéim Gnó 
Fáilteachais.

• Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028 atá 
beartaithe.

• Dréacht-Scéim maidir le Rannaíocaíochtaí 
Forbartha a Phleánail 2022-2026.

• Straitéis Diaspóra - Luimneach Domhanda 
2021-2025.

AN COISTE UM BHEARTAS 
SRAITÉISEACH MAIDIR LE POBAL, 
FÓILÍOCHT AGUSCULTÚR

Baill Thofa:
an Clr Kieran O’Hanlon Cathoirelach LCCC 
an Clr Michael Collins LCCC
an Clr Michael Donegan  LCCC 
an Clr Francis Foley LCCC
an Clr Jerry O’Dea LCCC 
an Clr Kevin Sheahan  LCCC 
an Clr Sarah Kiely LCCC 
an Clr Dan McSweeney  LCCC 
an Clr Gerald Mitchell  LCCC 
an Clr Olivia O’Sullivan  LCCC 
an Clr Tom Ruddle LCCC 
an Clr Conor Sheehan  LCCC 
an Clr Elisa O’Donovan LCCC 
an Clr P.J. Carey LCCC
an Clr Frankie Daly LCCC
an Clr Abul Kalam Azad Talukder    LCCC
 
Ionadaithe Earnálacha:
an tUasal Louise Crowley Talmhaíocht/  

    Feirmeoireacht 
an tUasal Josephine Butler Comhshaol/
     Caomhantas*
an tUasal Mike Ryan    Forbairt/Foirgníocht
an tUasal Louise Donlon Gnó/Tráchtáil 
an tUasal Padraig Lohan Pobal/Deonach* 
an tUasal Pete Moles    Pobal/Deonach*
an tUasal Keith Pigott    Pobal/Deonach* 
an tUasal Mary Conlon    Pobal/Deonach* 

an tUasal Maura Meaney Cuimsiú Sóisialta*
an tUasal Karen O’Donnell Cuimsiú Sóisialta*
O’Connor 

*Arna n-ainmniú tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
(PPN)

Bhuail an SPC Pobail, Fóillíochta, agus Cultúir lena 
chéile cúig uair in 2021.

Siúd a leanas na príomhmhíreanna a cíoradh:
• Plean Luimnigh maidir le Cathair Thairsí Shlí an 

Atlantaigh Fhiáin.
• Dréacht-Phlean 5 Bliana um Fhorbairt 

Leabharlainne 2021-2025.
• Freagairt Pobail Covid-19 Luimnigh.
• Tionchar Covid-19 ar Earnáil na nEalaíon agus ar 

an Earnáil Cultúir.
• Iniúchadh ar Shaoráidí Pobail agus Cultúrtha.
• Comhpháirtíocht Spórt - Cathracha 

Gníomhacha.
• EVA International.
• Glasbhealach Luimnigh..

Ar na príomhphleananna/straitéisí a forbraíodh 
agus a moladh tá:
• Daoine-Áit-Ardán: Plean  um Fhorbairt 

Leabharlann Luimnigh 2021-2025.
• Straitéis Reilige agus Adhlactha.

Ina theannta sin, bhunaigh SPC dhá ghrúpa oibre 
in 2021:
• Fochoiste Cultúir — Bunaíodh an grúpa oibre seo 

chun teagmháil a dhéanamh le healaíontóirí 
agus le hoibrithe ealaíon i gcathair agus i 
gcontae Luimnigh chun tuiscint níos fearr 
a fháil ar thionchair Covid-19 ar an leibhéal 
áitiúil agus réigiúnach. Maidir le hEarnáil na 
nEalaíon agus an Chultúir, rinne an grúpa 
oibre athbhreithniú freisin ar na moltaí a rinne 
an Tascfhórsa Náisiúnta Ealaíon agus Cultúir 
a choimisiúnaigh an Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

• Grúpa Oibre Uathachais —Bunaíodh Grúpa 
Oibre Uathachais i mí Aibreáin 2021. Ba 
é príomhchuspóir an ghrúpa iniúchadh 
a dhéanamh ar Luimneach a fhorbairt le 
bheith ina láthair atá oiriúnach do dhaoine 
a bhfuil uathachas orthu. Tá os cionn 3,500 
duine a bhfuil uathachas orthu i Luimneach 
agus is é fís an Ghrúpa Oibre Uathachais ná 
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Luimneach a dhéanamh níos oiriúnaí mar 
ionadh maireachtála agus oibre do phobal an 
uathachais. Tar éis dea-chleachtas a chur sa 
mheá agus taighde a dhéanamh ar a indéanta 
agus a bheadh atá sé Cathair agus Contae 
Luimnigh a dhéanamh oiriúnach do dhaoine 
a bhfuil uathachas orthu, d’aontaigh na baill 
go mbeadh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ina heagraíocht phíolótach le bheith 
ina heagraíocht atá báúil leis an uathachas. I 
mí na Nollag 2021, fuarthas €75,000 ón gCiste 
Rannpháirtíochta agus Feasachta Míchumais 
chun tús a chur le hoiliúint san fheasacht ar 
an uathachais do bhaill foirne agus do ghrúpaí 
pobail.

AN COISTE UM BHEARTAS 
STRAITÉISEACH MAIDIR LE 
GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE, 
AN BHITHÉAGSÚLACHT AGUS AN 
TIMPEALLACHT

Baill Thofa:
an Clr Jerome Scanlan Cathaoirleach LCCC 
an Clr John Egan LCCC
an Clr Liam Galvin LCCC
an Clr John Sheahan    LCCC 
an Clr Michael Sheahan LCCC 
an Clr Adam Teskey LCCC
an Clr Elena Secas LCCC
an Clr Bridie Collins LCCC 
an Clr Michael Collins  LCCC 
an Clr Kevin Sheahan  LCCC 
an Clr Sharon Benson  LCCC 
an Clr P.J. Carey LCCC 
an Clr John O’Donoghue  LCCC 
an Clr Emmett O’Brien  LCCC 
an Clr Seán Hartigan          LCCC
an Clr Abul Kalam Azad Talukder    LCCC

Ionadaithe Earnálacha:
an tUasal Martin Stapleton Talmhaíocht/  

 Feirmeoireacht 
an tUasal Thomas Blackburn  Talmhaíocht/  

 Feirmeoireacht
an tUasal Michelle Hayes  ComhshaolCaomhantas*
an tUasal Ailish Ní Chofaigh  ComhshaolCaomhantas*
an tUasal Dee Ryan Gnó/Tráchtáil

an tUasal Seamus Hoyne Gnó/Tráchtáil 
an tUasal Denis McAuliffe Pobal/Deonach* 
an tUasal Caillum Hedderman  Pobal/Deonach*

*Arna n-ainmniú tríd an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
(PPN)

The Climate Action, Biodiversity and Environment 
Thionól an Coiste um Bheartas Straitéiseach 
maidir le Gníomhú ar Son na hAeráide, an 
Bhitheagsúlacht agus an Comhshaol cúig 
chruinniú in 2021.

Ar na príomhbheartais a forbraíodh agus a moladh 
bhí:
• Dréacht-Phlean Creata don Phlean um 

Acmhainní Uisce Náisiúnta - Comhairliúchán 2.
• Cothromaíocht Fuinnimh agus Astaíochtaí le 

haghaidh Luimnigh.

Chomh maith leis, tugadh cuir i láthair ar na 
hábhair seo a leanas:• 
• Tionscadal an Swift Box.
• Clár Sláinte & Spáis Ghlais URBACT.
• Straitéis Bonneagair Ghoirm agus Ghlais.
• Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí.

AN COISTE UM FHORBAIRT 
PHOBAIL ÁITIÚIL (LCDC)
an Clr Michael Collins Cathaoirleach LCCC 
an Clr Stephen Keary LCCC
an Clr Catherine Slattery  LCCC 
an Clr Brigid Teefy LCCC
an tUasal Gordan Daly LCCC
an tUasal Pádraig Casey Ballyhoura    
 Development Company
an tUasal Anne Kavanagh PAUL Partnership
an tUasal Shay Riordan Achmhainní Iarthar   
 Luimnigh 
an tUasal David Tobin an Líonra    
 Rannpháirtíochta Pobail 
an tUasal Linda Ledger an Líonra    
 Rannpháirtíochta Pobail  
an tUasal Leona O’ Callaghan an Líonra    
 Rannpháirtíochta Pobail  
an tUasal Tony Lynch an Líonra    
 Rannpháirtíochta Pobail  
an tUasal James Prior an Líonra    
 Rannpháirtíochta Pobail  
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an tUasal George O’Callaghan  Limerick and Clare
 Bord Oideachais agus  
 Oiliúna
an tUasal Diarmaid Fitzgerald  an Roinn
 Gnóthaí Fostaíochta   
 agus Coimirice Sóisialaí
an tUasal Anna Ryan Feidhmeanacht na   
 Seirbhíse Sláinte 
an tUasal Barry Murphy Feirmeoirí Aontai
 the na hÉireann 
an tUasal Fiona O’Grady Séirbhís Óige   
 LuimnighCha 
an tUasal Dee Ryan Comhlachas Tráchtála  
 Luimnigh

Thionóil LCDC deich gcruinniú in 2021 agus bhí sé 
an-ghníomhach i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. 
Rinne LCDC maoirseacht agus cinntí, nuair ba ghá, 
maidir leis an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus 
Gníomhachtú Pobail (SICAP), Clár LEADER an AE 
agus scéimeanna deontais éagsúla. I dteannta 
leis na clár thuas, d’fhaomh LCDC tionscadail 
faoin Scéim Feabhsaithe Pobail, Health Ireland, 
Deontais d’Fhiontraíocht Shóisialta agus páipéir 
seasaimh forbartha faoi cheannteidil éagsúla. 
Tugadh chun críche freisin ath-leithdháileadh na 
mbuiséad taobh istigh de théamaí Chlár LEADER 
an AE mar fhreagra ar riachtanais na hearnála 
pobail. Tionóladh cruinnithe foghrúpa freisin maidir 
le measúnú, monatóireacht agus pleanáil SICAP, 
cúrsaí oibriúcháin LEADER, Luimneach Sláintiúil 
agus measúnú ar iarratais ar Scéimeanna deontais 
éagsúla.
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IONADAÍOCHT AR 
CHOMHLACHTAÍ EILE
(*an seasamh mar atá sé ar an 31/12/2021)

AN COISTE COMHAIRLEACH UM LÓISTÍN 
TAISTEALAITHE
an Clr Frankie Daly
an Clr Michael Sheahan 
an Clr Michael Murphy
an Clr Michael Donegan

AONTAS RIALTAS ÁITIÚIL NA hÉIREANN
an Clr Joe Leddin
an Clr Kieran O’Hanlon 
an Clr Dan McSweeney

TIONÓL RÉIGIÚNACH AN DEISCIRT
an Clr Frankie Daly 
an Clr John Sheahan 
an Clr Michael Collins

IONTAOBHAITHE AONACH LUIMNIGH
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)
an Clr Catherine Slattery (Cathaoirleach Ceantar 
Uirbeach Chathair Luimnigh)
an Clr Saša Novak Uí Chonchúir 
an Clr Fergus Kilcoyne
an Clr Elisa O’Donovan 
an Clr Frankie Daly 
an Clr James Collins 
an Clr Kevin Sheahan 
an Clr Jerry O’Dea
an Clr Abul Kalam Azad Talukder 
an Clr Martin Ryan
an Clr Olivia O’Sullivan 
an Clr Sarah Kiely
an Clr Dan McSweeney 
an Clr Michael Sheahan 
an Clr Michael Murphy 
an Clr Gerald Mitchell 
an Clr Conor Sheehan

CUMANN LEABHARLANN NA hÉIREANN
an Clr Jerome Scanlan

CTR ÁRACHAIS COMHLACHTAÍ POIBLÍ NA 
hÉIREANN
an Clr Martin Ryan

CUMANN BHAILL AN ÚDARÁIS ÁITIÚIL
an Clr John Sheahan

ÚDARÁS RIALAITHE CHOLÁISTE NA 
hOLLSCOILE, CHORCAIGH - OLLSCOIL NA 
hÉIREANN, CORCAIGH
an Clr Jerry O’Dea

ÚDARÁS RIALAITHE OLLSCOIL LUIMNIGH
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)
an Clr Catherine Slattery (Cathaoirleach Ceantar 
Uirbeach Chathair Luimnigh)

IONTAOBHAS OIDHREACHT ÁTH DARA
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)

ACMHAINNÍ IARTHAR LUIMNIGH TEORANTA
an Clr Elisa O’Donovan 
an Clr Bridie Collins 
an Clr Michael Collins 
an Clr Tom Ruddle

FORBAIRT BHEALACH EABHRA TEORANTA
an Clr Michael Donegan 
an Clr Michael Murphy

COMHPHÁIRTÍOCHT PAUL
an Clr Sharon Benson 
an Clr Sarah Kiely
an Clr Abul Kalam Azad Talukder

LÍONRA CÚRAIM PHOBAIL TUAITHE (RCCN)
an Clr Tom Ruddle 
an Clr Francis Foley
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IONTAOBHAS MHÚSAEIM HUNT
an Clr Olivia O’Sullivan 
an Clr Kieran O’Hanlon

FÓRAM SLÁINTE RÉIGIÚNAÍ THIAR
an Clr John Sheahan 
an Clr Frankie Daly 
an Clr John Egan
an Clr Dan McSweeney 
an Clr Seán Hartigan 
an Clr Francis Foley 
an Clr Kevin Sheahan

AN COMHCHOISTE CHOMHPHÓILÍNEACHTA
an Clr Daniel Butler (Méara) (de bhrí oifige) 
an Clr Emmett O’Brien
an Clr John O’Donoghue 
an Clr Seán Hartigan 
an Clr John Costelloe 
an Clr Conor Sheehan 
an Clr James Collins
an Clr Abul Kalam Azad Talukder 
an Clr Stephen Keary
an Clr Adam Teskey 
an Clr Kevin Sheahan 
an Clr Bridie Collins 
an Clr Eddie Ryan 
an Clr Liam Galvin 
an Clr Sarah Kiely
an Clr Michael Murphy

BORD OSPIDÉAL NAOMH EOIN
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)
an Clr Kieran O’Hanlon

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓRT LUIMNIGH
an Clr Tom Ruddle

IONTAOBHAS CATHARTHA LUIMNIGH
an Clr Bridie Collins

BORAD IONAD FIONTRAÍOCHTA POBAIL 
MHAIGH ROSS TEORANTA
an Clr Kieran O’Hanlon

BORD BAINISTÍOCHTA  CHOMHLACHT 
FORBARTHA PHOBAL NAOMH MAINCHÍN 
TEORANTA
an Clr Olivia O’Sullivan

BORD INNOVATE LIMERICK
an Clr James Collins 
an Clr Olivia O’Sullivan 
an Clr Eddie Ryan
an Clr Joe Leddin

COISTE ÁITIÚIL SME (fochoiste de chuid 
Innovate Limerick)
an Clr Bridie Collins 
an Clr Sarah Kiely
an Clr Fergus Kilcoyne

DAC FORBARTHA STRAITÉISÍ LUIMNEACH 2030 
an Clr John O’Donoghue 
an Clr Daniel Butler
an Clr John Sheahan 
an Clr James Collins

BORD OIDEACHAS AGUS OILIÚNA LUIMNIGH 
AGUS AN CHLÁIR
an Clr Brigid Teefy 
an Clr Elena Secas 
an Clr Liam Galvin 
an Clr John Sheahan 
an Clr Sarah Kiely
an Clr Kieran O’Hanlon 
an Clr Michael Donegan

AN COISTE INIÚCHTA
an Clr Brigid Teefy 
an Clr John Egan 
an Clr John Sheahan

AN COISTE UM UISCE TUAITHE
an Clr P.J. Carey 
an Clr Eddie Ryan
an Clr Stephen Keary
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BELLTABLE – FOCHOISTE SPEISIALTA DE CHUID 
AN BHOIRD
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)

GRÚPA STIÚRTHA STRAITÉIS BIA LUIMNIGH
an Clr Sarah Kiely
an Clr Abul Kalam Azad Talukder

COISTE NA MBALL TOFA MAIDIR LE DEICH 
MBLIANA DE CHUIMHNEACHÁIN CHÉAD BLIAIN
an Clr Daniel Butler (Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh)
an Clr John Sheahan 
an Clr Kieran O’Hanlon 
an Clr Sharon Benson 
an Clr Brigid Teefy
an Clr Joe Leddin  
an Clr Seán Hartigan
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CEANTAR UIRBEACH LUIMNIGH — 
FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA

Leasuithe ar Dhréacht-phlean Ceantair Áitiúil 
maidir le Purláin Theas 2021-2027, i gcomhréir le 
hAlt 20(3) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 
(arna leasú) a ghlacadh.

Faomhadh a thabhairt do na heastáit tithíochta 
agus na bóithre seo a leanas a thógáil faoi chúram 
i gcomhréir le hAlt 180 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000 (arna leasú) agus Alt 11 d’Acht na 
mBóithre 1993:
• Eastát Tithíochta ag Siúl na hAbhann, an 

Corrbhaile.
• Nascbhóthar ó Bhóthar an Duga go hAscaill na 

Cúirte Brice.
• Eastát Tithíochta ag Carn na Rí, Bóthar 

Mhuileann na Fola.
• Bóthar ag Áit Tí Flainn, Tobar Phádraig, Co. 

Luimnigh.

Cuid 8 Faomhadh chun Acomhail Ascaill Atlas agus 
Ascaill na Cúirte Brice a uasghrádú le Bóthar an 
Duga, Luimneach.

Sceideal Oibreacha Ceantar Bardasach 2021 do 
Cheantar Uirbeach Luimnigh a ghlacadh.

Faomhadh a thabhairt do leithdháiltí faoin Scéim 
Tionscnaimh Pobail 2021.

Dhréacht-phlean Ceantair Áitiúil maidir le Purláin 
Theas 2021-2027 a ghlacadh i gcomhréir le Moltaí 
an Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta an 19 Márta 
2021, faoi Alt 20(3)(n) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000 (arna leasú).

Faomhadh a thabhairt do Chruinniú Bliantúil 
Cheantar Uirbeach Luimnigh a thionól ag 11.00 am, 
Dé Luain, 21 Meitheamh 2021.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach Cheantar 
Uirbeach Luimnigh a thoghadh.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt d’fhorbairt chónaithe 
atá beartaithe sa Drom Dearg, Mungairit, 
Luimneach.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt don uasghrádú molta 
ar  Bhóthar an Mhachaire Gailf, Luimneach.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt don Tionscnamh 
maidir le hEispéaras Béile amuigh faoin Aer 
Chathair Luimnigh atá molta ar Shráid Thomáis 
agus Rae Bedford, Luimneach.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt do Scéim Taistil 
Ghníomhaí Bhóthar an Mhuilinn, Luimneach.

Plean Buiséid a ghlacadh do Cheantar Uirbeach 
Luimnigh don bhliain airgeadais dar críoch 31 
Nollaig 2022, sa tsuim iomlán mar atá €568,000 
lena n-áirítear an leasú chun an tsuim €65,000 
a aistriú ó Thionscadail Speisialta  – LPT go F0$, 
Tionscnaimh Phobail i gcomhréir le hAlt 102(4) den 
Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú).

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt do thógáil mholta 
Balla nua Teorann ag Reilig Ardán Naomh 
Oilibhéir, Bóthar Chill Mocheallóg, Luimneach.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt d’Oibreacha 
Feabhsaithe Acomhal ar an R445 (Bóthar Bhaile 
Átha Cliatha) / R506 (Bóthar na Ceapaí Móire), 
Luimneach.
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CEANTAR BARDASACH na CEAPAÍ 
MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG
- FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA

Cuid 8 Plean Buiséid a ghlacadh do Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg don 
bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2022, sa 
tsuim iomlán mar atá €295,000 lena n-áirítear

Faomhadh a thabhairt do Leithdháiltí faoin gCiste 
Ginearálta um Leithdháileadh Bardasach, faoin 
gCiste Forbartha, faoin Scéim um Thionscnaimh 
Phobail agus faoin Scéim Deontas d’Áiseanna 
Pobail 2021. Ainmníodh 33 thionscadal do Scéim 
Deontais Pobail GMA arbh fhiú €36,620 san iomlán 
iad.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a 
thoghadh.

Sceideal Oibreacha 2001 do Cheantar Bardasach 
na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg a ghlacadh.

Ainmníodh tionscadail do scéim Deontas 
Pobail GMA dar luach €36,620 san iomlán. An 
Cathaoirleach agus an Leas-Chathaoirleach do 
thogha.
• Cónaitheoirí na Seanphailíse (Toscaireacht i 

Samhain 2021).
• Cumann Cónaitheoirí Gheotún (Toscaireacht 

curtha siar go dtí Márta 2022).

CEANTAR BARDASACH ÁTH DARA-
RÁTH CAOLA
- FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA

Faomhadh a thabhairt do leithdháiltí faoin gCiste 
Ginearálta um Leithdháileadh agus Forbairt 
Bhardasach 2021.

Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach Cheantar 
Bardasach Áth Dara - Ráth Caola a thoghadh.

Sceideal Oibreacha Ceantar Bardasach 2021 a 
ghlacadh do Cheantar Bardasach Áth Dara-Ráth 
Caola.

Faomhadh a thabhairt d’aon eastáit tithíochta 
amháin a thógáil faoi chúram i gcomhréir le hAlt 
180 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna 
leasú) agus Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993.

Faomhadh a thabhairt do Chuid 8 An Nós Imeachta 
le haghaidh Scéim Linn Snámha agus Fóillíochta 
Eas Géitine um Chosaint Tuilte.

Faomhadh a thabhairt do Chuid 8 Nós Imeachta do 
Bhóthar Chuas na Mara, Faing.

Faomhadh a thabhairt don Chruinniú Bliantúil a 
reáchtáil ar an 29 Meitheamh 2021.

Plean Buiséid a ghlacadh do Cheantar Bardasach 
Áth Dara-Ráth Caola don bhliain airgeadais dar 
críoch 31 Nollaig 2022, sa tsuim iomlán mar atá
€270,000 i gcomhréir le Alt 102(4) den Acht 
Rialtais Áitiúil 2001, arna leasú.

Cuid 8 Faomhadh a thabhairt do Tuarascáil 
Phleanála d’Ionad Fiontraíochta Ráth Caola, 
Eastát Tionsclaíochta Ráth Caola, Ráth Caola, Co. 
Luimnigh.

Faomhadh a thabhairt d’Oibreacha Feabhsúcháin 
Acomhal ag an gCearnóg Thiar, Eas Géitine, Co. 
Luimnigh.

Faomhadh a thabhairt do Chuid 8 Forbairt ag mol 
Ghlasbhealach Luimnigh lena n-áirítear páirceáil 
agus athchoiriú ar sheid tréigthe.

Svc Leithdháileadh Bardasach  Ceantar
 Ginearálta-2021 Bardasach  
  na Ceapaí 
  Móire
  -Chill   
  Mocheallóg

B04 Bóithre Áitiúla 130000

D05 Forbairt Turasóireachta 
 Áineasa & Conláiste 10000

F04 Tionscnaimh Phobail  10,000 
 Tionscadail Speisialta — 
 Bonneagar LA 100000
 Tionscadail Speisialta LPT 45000

Iomlán Leithdháileadh Bardasach 
 Ginearálta 295000
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CEANTAR BARDASACH AN 
CHAISLEÁIN NUA THIAR
- FEIDHMEANNA FORCHOIMEÁDTA

Faomhadh a thabhairt do Sceideal Oibreacha 
Ceantar Bardasach 2021 do Cheantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua Thiar. Cathaoirleach agus Leas-
Chathaoirleach a thoghadh.

Faomhadh a thabhairt d’Estáit tithíochta Choill Eilís, 
Mainistir na Féile a thógáil faoi chúram i gcomhréir 
le hAlt 180 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
2000 (arna leasú) agus Alt 11 d’Acht na mBóithre 
1993.

Faomhadh a thabhairt don Dearbhú gur bóthar 
poiblí é an bóthar ag Páirc Ghnó an Chaisleáin Nua 
Thiar, an Caisleán Nua Thiar, i gcomhréir le hAlt 11 
d’Acht na mBóithre, 1993.

Faomhadh a thabhairt don Dearbhú gur bóthar 
poiblí é Bóthar Lot, Teampall an Ghleanntáin, i 
gcomhréir le hAlt 11 d’Acht na mBóithre, 1993.

Faomhadh a thabhairt do Leithdháiltí faoin 
gCiste Ginearálta um Leithdháileadh Bardasach, 
faoin gCiste Forbartha agus faoin Scéim um 
Thionscnaimh Phobail 2021.

Faomhadh a thabhairt do Leithdháiltí faoi gCiste 
Ginearálta um Leithdháileadh Bardasach le 
haghaidh Tionscadal Speisialta do thionscadail sa 
Cheantar.

Fodhlíthe um Thrácht ar Bhóithre (30 ciliméadar 
san uair) Fodhlíthe 2021 a ghlacadh do Ráth 
Eoghain, Áth an tSléibhe agus Coill Eilís, Mainistir 
na Féile.

Plean Buiséid a ghlacadh do Cheantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua Thiar don bhliain airgeadais dar 
críoch 31 Nollaig 2022, sa tsuim iomlán mar atá
€270,000 lena n-áirítear an leasú chun an tsuim 
€100,000 a aistriú ó Thionscadail Speisialta
— Bonneagar LA chomh maith leis an tsuim 
€45,000 — Tionscadail Speisialta LPT go D05 
Forbairt Turasóireachta, Áineasa agus Conláiste, i 
gcomhréir le hAlt 102 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, 
arna leasú.
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TOGHCHEANTAIR 
DÁLA
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IMEACHTAÍ 
SIBHIALTA 
AGUS 
BUAICPHOINTÍ
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Cathaoirleach Cheantar Uirbeach Luimnigh, an Comhairleoir Sarah Kiely, Catherine O’Halloran, Stiúrthóir Cruthaitheach Draw Out agus Ealaíontóirí Múrphictiúir, 
Omin ag seoladh múrphictiúr sráide ollmhór in omós do Bhean Uasal Luimnigh, Dodo Reddan. Mhaoinigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
múrphictiúr atá suite i Sráid an Cheoil, Pailliún Naomh Eoin i lár chathair Luimnigh agus chuaigh sí i gcomhar le Draw Out le beocht a chur san ómós do dhuine de 
na daoine is aitheanta de chuid Luimnigh.

IMEACHTAÍ
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Tiontú an Chéad Fhód don Mhol Réigiúnach Lúthchleasaíochta, an Caisleán Nua Thiar, ar an 4 Meitheamh, Sophie Meredith, Lúthchleasaí de chuid Chumann 
Lúthchleasaíochta Naomh Muire, an Comhairleoir Michael Collins, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, Jim Galvin, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha Áitiúil a 
dhéanann ionadaíocht ar Chlubanna Lúthchleasaíochta i gCo. Luimnigh.

Tiontú an Chéad Fhód don Mhol Réigiúnach Lúthchleasaíochta, an Caisleán Nua Thiar ar an 4 Meitheamh, an Dr. Pat Daly, Príomhfheidhmeannach Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Collins, Niall Collins, T.D., Aire Stáit, Patrick O’Donovan, T.D., Aire 
Stáit, Patrick O’Donovan, T.D., Aire Stáit, Richard O’Donoghue, T.D.

IMEACHTAÍ

Tiontú an Chéad Fhód don Mhol Réigiúnach Lúthchleasaíochta, an Chaisleáin Nua Thiar, ar an 4 Meitheamh, Gordon Daly, Stiúrthóir Seirbhíse, Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Collins, Seamus Hanrahan, Ailtire Sinsearach, an Dr. Paty Daly, Príomhfheidhmeannach.
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Bhronn Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Collins, scrollaí ar ionadaithe Ghrúpa Ospidéal OL, An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna
— an tIarthar-Lár, an Roinn Sláinte Poiblí — an tIarthar-Lár, Cúram Sláinte Pobail Iarthair-Lár agus FSS Iarthair-Lár i ngeall ar an tiomantas, an cúram agus an tacaíocht 
eisceachtúil a chuir an fhoireann ar fáil don iliomad daoine a bhain leas as a gcuid seirbhísí go háirithe le linn phaindéim COVID-19.

Cathaoirleach Cheantar Uirbeach Luimnigh, an Comhairleoir Sarah 
Kiely ag Seoladh an tobair uisce óil gan teagmháil ag Páirc an 
Phobail i mí an Mheithimh. Soláthraíonn an stáisiún nua líonadh 
buidéal uisce óil glan agus sábháilte gan an baol go ndéanfar 
teagmháil le cnaipí ard-úsáide a d’fhéadfadh cur le scaipeadh 
ionfhabhtaithe. Is é seo an cúigiú tobar uisce óil gan teagmháil 
a suiteáladh le tacaíocht ó Chiste Éire Shláintiúil agus Limerick 
European Green Leaf City 2020.

Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Azad Talukdar, an 
tEalaíontóir Mary Burke agus na feirmeoirí a ghlac páirt i ndéanamh an taispeántais, At 
Home on the Farm i nGailearaí Ealaíne Chathair Luimnigh i mí an Mheithimh. Is iad Dan 
Browne, June Danaher, John McNamara, Morgan Murphy agus David Ryan na feirmeoirí 
rannpháirteacha.

Nocht Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Collins, 
bláthfhleasc ag cuimhneachán Chogadh na Saoirse ag coirnéal Bhóthar na hInse agus 
Trá Uí Cheallacháin ar an 17 Meitheamh. Sa searmanas rinneadh comóradh ar dhúnmharú 
iarmhéaraí, George Clancy agus Michael O’Callaghan, Cathaoirleach Chomhairle Contae 
Luimnigh, Seán Wall agus an tÓglach, Joseph O’Donoghue.
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Seoladh Cuimhneacháin don Chomhairleoir Frank Glasgow, Méara Luimnigh, 1961-1962 i bPáirc Ghlaschú ar an 29 Meitheamh, Méara Chathair agus Chontae 
Luimnigh, an Comhairleoir Micheál Collins.

IMEACHTAÍ

An Comhairleoir Catherine Slattery nuair a toghadh í mar Chathaoirleach ar 
Cheantar Uirbeach Luimnigh ar an 21 Meitheamh.

Seoladh Cuimhneacháin don Chomhairleoir Frank Glasgow, Méara Luimnigh, 1961-
1962 i bPáirc Ghlaschú ar an 29 Meitheamh.
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Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler agus Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Tom Ruddle tar éis a 
dtofa ag Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a tionóladh ar an 30 Meitheamh.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler 
tar éis a thofa ag Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh a tionóladh ar an 30 Meitheamh.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler agus Helen 
O’Donnell, Cathaoirleach, Bailte Slachtmhara Lár Chathair Luimnigh ag seoladh 
feachtas oideachais maidir le bruscar guma choganta an Tascfhórsa Bruscair Ghuma 
Choganta i gCathair Luimnigh ar an 3 Lúnasa.
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Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, Aire Stáit sa Roinn Iompair, Hildegarde Naughton, Stiúrthóir Seirbhíse, Iompair agus 
Soghluaisteachta, Brian Kennedy, Noel Fennelly, Bainisteoir Cláir, Údarás Náisiúnta Iompair agus páistí ó Ghaelscoil Chaladh an Treoigh ag Oscailt Ghlasbhealach 
Uirbeach nua Chaladh an Treoigh ar an 8 Deireadh Fómhair. Nascann an Glasbhealach nua tithe daoine lena gcuid scoileanna, siopaí agus áiseanna áitiúla agus tá 
sé mar chuid de líonra rothaíochta agus siúil Taistil Ghníomhaí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

IMEACHTAÍ

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler agus Foireann na Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta ag aistriú eochracha chuig tionóntaí san 
fhorbairt tithíochta nua in Ascaill an tSeiceamair, an Ráth Bán, Lúnasa.
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Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, 
Gordon Daly, Padraig Malone, Karen Collins agus Tom Joyce, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ag Seoladh Scairdeán athchóirithe na 
Cuntaoise Dunraven in Áth Dara, Contae Luimnigh.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, an Comhairleoir Bridie Collins, Niall Collins, T.D., Aire Stáit, Patrick O’Donovan, T.D., Aire Stáit, 
Richard O’Donoghue, T.D., Gordon Daly, Stiúrthóir, Pobal, Turasóireacht agus Cultúr ag seoladh Scairdeán na Cuntaoise Dunraven in Áth Dara, Contae Luimnigh. 
Thóg Caroline, Cuntaois Dunraven, an scairdeán snoite aolchloiche snoite atá suite idir Eaglais na Tríonóide Naofa agus Ionad Oidhreachta Áth Dara sa bhliain 1855 
chun buíochas a ghabháil le muintir Áth Dara a chabhraigh le tine a mhúchadh i Mainéar Áth Dara in aice láimhe 11 bliain roimhe sin.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, g 
Seoladh Scairdeán athchóirithe na Cuntaoise Dunraven in Áth Dara, Contae 
Luimnigh.
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Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, Niall Collins, TD An tAire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le Scileanna agus 
Breisoideachas, Patrick O’Donovan, TD Aire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le hOifig na nOibreacha Poiblí, Brian Leddin, T.D. agus Gordon Daly, Stiúrthóir, Pobal, 
Turasóireacht agus Cultúr ag seoladh oifigiúil Ghlasbhealach Luimnigh críochnaithe 40 km. Sheol Méara Butler plaic chuimhneacháin i gcuimhne orthu siúd go léir 
a thóg agus a d’oibrigh ar iar-Iarnród Luimnigh-Ciarraí.

IMEACHTAÍ

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler agus Gordon Daly, Stiúrthóir, Pobal, Turasóireacht agus Cultúr ag seoladh oifigiúil 
Ghlasbhealach Luimnigh críochnaithe 40 km, a nascann le chéile bailte agus sráidbhailte Ráth Caola, an Chaisleáin Nua Thiar, Ardach, Teampall an Ghleanntáin 
agus Mainistir na Féile.
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D’óstáil Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel 
Butler, Fáiltiú Méara ar an 15 Samhain do Nathan Tenzer, Edwards
Lifesciences i ngeall ar an gcion atá déanta aige don eacnamaíocht áitiúil 
agus a thacaíocht le Luimneach agus le Réigiún an Iarthair Láir.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, Edmund Pery, Iarla Luimnigh, Issy Duncan agus David O’Brien, Iontaobhas Cathartha 
Luimnigh, Meadhbh Nolan, Músaem na nDaoine, an tSr. Delia O’Connor agus Dolores O’Meara, Fairtrade Luimneach, ag cur réada Fairtrade i láthair Mhúsaem an 
Phobail, ag comóradh 16ú lá breithe Chathair Luimnigh mar Chathair Chóir-Thrádála, an 22 Samhain.

Cheannaigh an Chomhairle dhá mheaisín marcála réadmhaoine ar féidir 
iad a thabhairt ar iasacht do ghrúpaí pobail a eagraíonn imeachtaí marcála 
réadmhaoine sna ceantair. Is éard is príomhchuspóir leis na meaisíní seo a 
cheannach ná laghdú a dhéanamh ar an leibhéal gadaíochta réadmhaoine i 
gcathair agus i gcontae Luimnigh, ar an bhfaitíos roimh an gcoireacht agus 
neartú a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht idir pobail, an Garda Síochána 
agus an t-údarás áitiúil. Sa phictiúr ag seoladh an tionscnaimh tá Sáirsint 
Noel Barry, an Caisleán Nua Thiar, Leas-Mhéara Chathair agus Chontae 
Luimnigh, an Comhairleoir Tom Ruddle, Catherine Bowes Kelly, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus an Comhairleoir Francis Foley.
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Ag Seirbhís Urnaí ar Líne na Nollag don Fhoireann, an tAthair, Derek Leonard, Príomhfheidhmeannach, an Dr Pat Daly, Cathaoirleach Cheantar Uirbeach Luimnigh, 
an Comhairleoir Catherine Slattery, Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Tom Ruddle agus an tOirmhinneach Niall J. Sloane.    

IMEACHTAÍ

Thug Aire Trádála Eachtraí agus Tarraingteachta Eacnamaíche na Fraince, an tUasal Frank Riester, cuairt ar Luimneach an 26 Samhain, thug Oifigigh na Comhairle 
Cur i Láthair.
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Bhronn Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, íomhá fhrámaithe de Chaisleán Luimnigh ar Aire Trádála Eachtraí agus 
Tarraingteachta Eacnamaíche na Fraince, an tUasal Frank Riester, ag ócáid a chuairte ar Luimneach ar an 26 Samhain.
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SEIRBHÍSÍ 
TACAÍOCHTA
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Párolla
Speansais oibriúcháin
Speansais riaracháin
Speansais bhunaithe
Speansais airgeadais
Ilghnéitheach
Aistrithe chuig cúlchistí
Caiteachas Iomlán

 2021 % den Chaiteachas 2020 % den Chaiteachas  
 € % € %

81,681,919
783,601,953

16,458,853
2,615,908
5,096,915
2,663,814

21,187,545
913,306,908

8.9%
85.8%

1.8%
0.3%
0.6%
0.3%
2.3%

100%

77,155,285
721,669,245

17,168,416
2,793,550
5,148,800
7,797,041

17,592,047
849,324,386

9.1%
85.0%

2.0%
0.3%
0.6%
0.9%
2.1%

100%

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA

AIRGEADAS 

ATHBHREITHNIÚ 

RÁITEAS AIRGEADAIS BLIANTÚIL 
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR 
CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021
      
ATHBHREITHNIÚ AR AN gCLÁR 
COMHARDAITHE  
Léiríonn an Clár Comhardaithe faoi iamh go raibh 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Sócmhainní Seasta €3,355,538,227 agus Obair Idir 
Lámha €82,214,929 ón 31 Nollaig 2021.

B’ionann an t-ioncam caipitil agus €147.6 milliún in 
2021, i gcomparáid le figiúr 2020 mar a bhí €144.5 
milliún. B’ionann deontais agus 71.8% den ioncam 
caipitil iomlán in 2021.

B’ionann na céatadáin bhailiúcháin do Rátaí 
Tráchtála agus 88% (i gcomparáid le 81% in 
2020) agus bhí brú leanúnach ar chéatadáin 
bhailiúcháin d’Iasachtaí Tithíochta agus do 
Chíosanna Tithíochta. Is i gcomhthéacs phaindéim 
dhomhanda Covid-19 atá na céatadáin bhailiúcháin 
sin.

ATHBHREITHNIÚ AR CHAITEACHAS 
IONCAIM
€892,119,363 roimh aistrithe a bhí sa chaiteachas 
ioncaim don bhliain. B’ionann an t-aistriú chuig 
cúlchistí agus €21,187,545, rud a fhág gurbh 
é €913,306,908 an figiúr iomlán caiteachais 
le haghaidh 2021. Leagtar amach sonraí an 
chaiteachais bhreise thar an mbuiséad glactha 
ó thaobh leibhéal na Seirbhíse sa tuarascáil don 
Chomhairle faoi Alt 104 den Acht Rialtais Áitiúil 
2001 (arna leasú ag an Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil, 2014), rud a scaipfear ar an gComhairle.
Ba é €913,327,224 ioncam iarbhír na bliana, rud a 
d’fhág barrachas ioncaim €20,315 le haghaidh 2021. 
Nuair a chuirtear sin leis an mbarrachas oscailte
€887,563, is amhlaidh gurb é €907,878 an 
barrachas carntha ar an 31 Nollaig 2021.
 
Is é párolla costas is suntasaí i gcónaí agus is é 
€81,681,919 an costas iomlán párolla in 2021. Is é is 
cúis leis an athrú idir 2021 agus 2020 tríd is tríd ná
an méadú ar chaiteachas oibríochtúil ó HAP agus 
méaduithe ar chomhaontú pá náisiúnta. Leanfar 
de scrúdú a dhéanamh ar na costais phá agus ar 
an líon foirne le linn 2022 chun coigiltis bhreise a 
aithint nuair is féidir.

Déantar achoimre ar chaiteachas de réir phríomhréimse caiteachais mar seo a leanas:
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Athbhreithniú Ioncaim
€913,327,224 roimh aistrithe a bhí sa chaiteachas 
ioncaim don bhliain. B’ionann sin agus méadú 
€63,948,976 ar an ioncam Iomlán in 2021
(€849,378,247). Tugtar achoimre ar na 
príomhfhoinsí ioncaim sa tábla seo a leanas:

Deontais & Fóirdheontais
Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile 
Earraí & Seirbhísí

Rátaí Cánach Maoine 
Áitiúla
Aistrithe ó Chúlchistí
Ioncam Iomlán

 2021  2020    
               € % € %  

  621,049,715 
  3,380,574 

  208,225,926 
  832,656,215 

  19,944,376 
  59,965,993 

  760,640 
  913,327,224 

68%
0%

23%
91%

2%
7%

0.1%
100%

  578,588,285 
  4,012,383 

  186,515,882 
  769,116,550 

  19,914,252 
  59,744,550 

  602,896 
  849,378,247 

68%
0%

22%
91%

2%
7%

0.1%
100%

Is í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) an 
phríomhchúis le méadú ar ioncam ó Earraí agus 
Seirbhísí. Is í tacaíocht Rialtais Láir Covid-19 
an phríomhchúis le méadú ar Dheontais agus 
Fóirdheontais chun caillteanas ioncaim oibriúcháin 
a chúiteamh (.i. ioncam bainistíochta tráchta, táillí 
pleanála), ranníocaíocht i leith costais bhreise 
a bhaineann le Covid-19 arna dtabhú ag an 
gComhairle agus tarscaoiltí rátaí tráchtála do 
naoi mí de 2021 (tacaíocht 12 mhí don earnáil 
Fáilteachais). Cuireadh an muirear neamhphríomha 
maidir le cónaí príobháideach i gcrích roimh an 
mbuiséad in 2021, rud a fhág go raibh barrachas 
ioncaim os cionn an bhuiséid ann.
 

ACHOIMRE
Is é €20,315 an barrachas ioncaim le haghaidh 
2021. Dá thairbhe sin, déantar an barrachas carntha 
ioncaim ag deireadh 2021 a mhéadú go €907,878 i 
gcomparáid le €887,563 ag deireadh 2021. Is léiriú 
an-dearfach é an barrachas carnach ar iarrachtaí 
a choinneáil ar iarrachtaí na mball tofa agus na 
foirne chun staid airgeadais Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh a bhainistiú i mbliain an-
dúshlánach, agus léiríonn sé freisin na hiarrachtaí 
leanúnacha atá á ndéanamh ag foireann 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh luach 
airgid níos fearr a bhaineach a bhaint amach agus 
éifeachtúlachtaí foriomlána a mhéadú, rud atá ina 
bhunús tábhachtach don bhliain dúshlánach atá 
romhainn in 2022.

Mar gheall ar COVID-19, ba bhliain an-dúshlánach 
d’Íocóirí Rátaí na Comhairle. Tá tacaíocht ghnó 
ón rialtas láir tar éis cúnamh a thabhairt do 
ghnólachtaí, lena n-áirítear:
•  Scéim Tarscaoilte Rátaí Gearrtha Siar i rith 2021 

agus cuireadh teorann breise leis an scéim sin i 
Ráithe 4, 2021, agus í á teorannaú leis an earnáil 
Fáilteachais.

• Scéimeanna Tacaíochtaí an Údaráis Áitiúil (SME 
agus Turasóireacht).
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Sa Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais tugtar le chéile gach ioncam agus caiteachas a bhaineann le 
hioncam.

Taispeántar ann an barrachas/(an t-easnamh) don bhliain. Taispeántar aistrithe chuig/ó chúlchistí astu féin 
agus ní shannann roinn seirbhíse iad.

RÁITEAS IONCAIM CHUIMSITHIGH (RÁITEAS CUNTAIS IONCAIM AGUS 
CHAITEACHAIS) DON BHLIAN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021

CAITEACHAS DE RÉIR ROINNE

Tithíocht & Tógáil

Iompar & Sábháilteacht Bóithre

Seirbhísí Uisce

Bainistíocht Forbartha

Seirbhísí Comhshaoil

Áineas & Conláiste

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & 
Folláine

Seirbhísí Ilghnéitheacha

Ioncam/Caiteachas Iomlán

Ghlanchostas na Ranna atá le
maoiniú ó Rátaí agus ó Cháin 
Mhaoine Áitiúil

Rátaí

Cáin Mhaoine Áitiúil

Barrachas/Easnamh don Bhliain 
roimhe Aistrithe

Aistrithe ó/chuig Cúlchistí

Barrachas/Easnamh Foriomlán 
don Bhliain

Cúlchiste Ginearálta @ an 1 
Eanáir 2021

Cúlchiste Ginearálta @ an 31
Nollaig 2021

   Ollchaiteachas  Glanchaiteachas Ioncam Glanchaiteachas  
 2021 2021 2021 2020   
 € € € €

  740,527,888 

  46,211,451 

  13,582,584 

  22,182,421 

  33,585,892 

  13,391,265 

  1,143,317
 

  21,494,543 

  892,119,363 

  741,276,261 

  27,644,249 

  13,872,831 

  11,637,597 

  10,068,975 

  1,190,546 

  599,943
 

  26,365,813 

  832,656,215 

  (748,373)

  18,567,202 

  (290,248)

  10,544,825 

  23,516,918 

  12,200,719 

  543,374
 

  (4,871,270)

  59,463,148 

  59,965,993 

  19,944,376 

  20,447,222 

  
(20,426,907)

  20,315 

  887,563 

 
 907,878 

  (810,639)

  18,554,273 

  36,353 

  9,423,233 

  22,793,680 

  11,999,012 

  699,139
 

  (79,263)

  62,615,788 

  59,744,550 

  19,914,252 

  17,043,013 

  
(16,989,153)

  53,860 

  833,703 

 
 887,563 
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RÁIRTEAS AR STAID AN AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) 
AR AN 31 NOLLAIG 2021

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Oibríochtúla
Sócmhainní Bonneagair
Sócmhainní Pobail
Sócmhainní Neamhoibríochtúila

Obair idir Lámha agus Réamhchostais

Féichiúnaithe Fadtéarmacha

Sócmhainní Reatha
Stoic
Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí
Infheistíochtaí Bainc
Airgead sa Bhanc
Airgead faoi Bhéalach

Dliteanais Reatha (Suimeanna atá le híoc taobh istigh d’aon bhliain amháin)
Rótharraingt Bhainc
Creidiúnaithe & Fabhruithe
Léasanna Airgeadais

Glansócmhainní / (Dliteanais) Reatha

Creidiúnaithe (Suimeanna atá le híoc tar éis níos mó ná aon bhliain amháin)
Iasachtaí Iníoctha
Léasanna Airgeadais
Taiscí in-aisíoctha
Eile

Glansócmhainní

Arna ionadú ag

Cuntas Caipitlithe
Ioncam ar na Bacáin
Cúlchiste Ginearálta Ioncaim
Cúltacaí Sainiúla Eile
Iarmhéideanna Eile
Iomlán na gCúltacaí

    2021 2020   
   € €

  
787,790,197 

  2,524,598,357 
  12,634,165 

  30,515,508 
  3,355,538,227 

  82,214,929 

  104,345,823 

  417,514 
  43,170,304 

  130,441,060 
  1,977,944 

  2,712 
  176,009,534 

  -   
  75,873,833 

  -   
  75,873,833 

  100,135,701 

  143,609,328 
  0 

  4,458,928 
  19,082,899 

  167,151,155 
  

3,475,083,524 

  3,355,538,227 
  81,713,303 

  907,878 
  -   

  36,924,115 
3,475,083,524 

 
 758,752,302 

  2,524,416,526 
  12,769,338 
  30,118,040 

  3,326,056,205 

  96,759,196 

  84,855,608 

  390,970 
  41,507,006 
  112,847,572 

  4,060,414 
  2,712 

  158,808,673 

  -   
  65,470,218 

  -   
  65,470,218 

  93,338,455 

  122,940,907 
  0 

  3,864,856 
  8,179,754 

  134,985,518 

  3,466,023,946 

  3,326,056,205 
  94,422,080 

  887,563 
  -   

  44,658,097 
  3,466,023,946 
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TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS 
CUMARSÁIDE (TFC)

Lean Rannóg TFC Chomhailre Cathair agus Contae 
Luimnigh de thacú le rannóga maidir lena spriocanna 
a bhaint amach i gcaitheamh 2021. I dteannta leis na 
gníomhaíochtaí oibríochtúla amhail, monatóireacht 
a dhéanamh ar shlándáil, cothabháil a dhéanamh 
ar bhonneagar agus ar chórais i gcaitheamh 2021, 
tugadh faoi go leor mórthionscadal.

Ar chuid de na tionscadail ar tugadh fúthu le linn 
2021 bhí:

AN CHIBEARSHLÁNDÁIL
Is éard is an chibearshlándáil ann ná an réimse 
ar cás leis cosaint a dhéanamh ar an bhfaisnéis 
agus ar na córais a úsáidtear chun an fhaisnéis 
sin a stóráil nó a phróiseáil. Baineann an tslándáil 
leis an mbailiúchán teicneolaíochtaí, próiseas 
agus cleachtas a deartr chun líonraí, gléasanna, 
feidhmchláir agus sonraí a chosaint ar ionsaí, 
díobháil, nó rochtain gan chead.

Chomh maith le tionscnaimh a tugadh isteach sna 
blianta roimhe seo, lean TFC ag feabhsú Sheasamh 
Cibearshlándála na Comhairle trí na nithe seo a 
leanas:—

• Cianrochtain\Rochtain VPN
 Tugadh bearta slándála breise isteach le linn 

2021 chun slándáil a dhéanamh níos doichte ar 
ghléasanna a bhíonn á nascadh taobh amuigh 
de Líonra na Comhairle, lena n-áirítear:

 • Idirlíon trí VPN — Agus iad casta orthu i 
gcónaí, ní féidir le Gléasanna an t-idirlíon 
a bhrabhsáil a thuilleadh gan nascadh leis 
an VPN, cinntíonn an méid sin go mbeidh 
cosaint trí Balla Dóiteáin na Comhairle ann.

 • Próifíl Faisnéise Óstríomhaire (HIP) — 
Seiceálann VPN próifíl an ghléis chun an 
méid seo a leanas a chinntiú:

 • Is ball d’fhearann Limerick.ie é an Gléas.
 • Tá comhaid Sonraí Frith-víris atá cothrom le 

dáta ag an nGléas.
 • Rinne Frith-Víreas an Gléas a scanadh le 14 

lá anuas.
 

• Cuntais Sheachtracha Ríomhphoist
 Suas go dtí Ráithe 2-2021, níorbh fhéidir 

rochtain a fháil ar chuntais sheachtracha 
ríomhphoist amhail Gmail, Yahoo, Zoho Mail srl.
ar ghléasanna na Comhairle ag úsáid brabhsálaí 
WEB. Murab ionann agus córas ríomhphoist 
na Comhairle, ní dhéantar na ríomhphoist 
sin a scanadh le haghaidh Malware agus ba 
bhaol iad do shlándáil chórais agus shonraí na 
Comhairle mar go bhféadfaí ríomhphost inar 
féidir Malware a oscailt ar ghléas de chuid na 
Comhairle. Níl rochtain ar na ríomhphoist sin a 
thuilleadh ar Ghléasanna na Comhairle.

• Brath agus freagairt Leathnaithe Bainistithe 
(XDR)

 D’fhoilsigh an Chomhairle tairiscint (RFT) don 
tseirbhís Braite agus Freagartha Leathnaithe 
Bainistithe Cibearshlándála (XDR) in mí na 
Nollag 2021, an dáta deiridh chun freagraí a 
leagan isteach 19/01/2022. Cuirfear an tseirbhís 
sin i bhfeidhm le linn 2022.

• Oiliúint Feasachta/Feachtais Fhiosrúcháin 
 Tá go leor buntáistí ag baint le clár oiliúna 

feasachta slándála agus is féidir leis daingniú a 
dhéanamh ar chosaint na Comhairlíe i gcoinne 
fioscaireachta agus ionsaithe haiceála eile.

 Leanfaidh TFC ar aghaidh ag tabhairt faoi 
“Sraith Ionsaithe Ionsamhlaithe Míosúla”. Tá 
Líon na mball foirne atá thíos leis na feachtais 
sin ag dul i laghad go síoraí seasta, rud a 
thugann le fios go bhfuil méadú ag teacht ar 
fheasacht na foirne. Ní mór do bhaill foirne atá 
thíos leis na feachtais mhíosúla seo tabhairt faoi 
oiliúint idirghníomhach ar líne agus measúnú 
ar líne a chur i gcrích. Dírítear ar athchiontóirí le 
haghaidh tuilleadh oiliúna.

Sa bhreis ar na bearta thuasluaite, leanann TFC 
orthu ag déanamh deimhin de go ndéantar gach 
gléas a nuashonrú go tráthúil le nuashonruithe 
slándála, agus go ndéantar monatóireacht 
leanúnach ar ghníomhaíocht bhonneagar na 
Comhairle.
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CIANOBAIR
Tháinig méadú suntasach ar an líon foirne a bhí 
ag obair go cianda le linn bhuaicphointe COVID-19 
i mí Eanáir 2021. Lean TFC d’acmhainní breise a 
sholáthar chun tacú le cianoibrithe agus chun 
bealaí nua oibre a éascú taobh amuigh den oifig 
mar gheall ar phaindéim COVID-19.

1. Braisle RDS
Teicneolaíocht bhreise a tugadh isteach ba 
ea Braisle RDS. D’éascaigh an méid sin úsáid 
feidhmchlár amhail an córas Bainistíochta 
Airgeadais Agresso ar drochleithead banda, gan 
gá le ceadúnas Citrix, rud a rinne méadú ar líon na 
foirne a d’fhéadfadh rochtain a fháil ar iarratais gan
méadú a dhéanamh ar líon na gceadúnas 
costasach atá ag teastáil. Ar na céimeanna a bhí i 
gceist leis an nBraisle RDS a chruthú bhí:—
a. Freastalaithe Fíorúla breise a chruthú ar Óstaigh 

Fhisiciúla atá ann cheana féin.
b. Iarratais phoiblí.
c. Úsáid a bhaint as Group Policy chun é a 

shuiteáil ar ríomhairí glúine.
d. É a chur ar fáil don fhoireann ar bhonn 

céimneach.
e. Cáipéisí Treoracha a ullmhú d’úsáideoirí chun 

gur féidir leo a gcuid nasc RD féin a chumrú.

2. Trealamh
Ceannaíodh agus cumraíodh breis agus 200 
ríomhaire glúine nua do Fhoireann na Comhairle a 
bhí ag obair go cianda.

MICROSOFT EXCHANGE AR LÍNE
Chuir TFC tús leis an bpróiseas chun ríomhphost a 
aistriú ón suiteáil  Microsoft Exchange 2013 ar an 
láthair mí Iúil. Bhí an timpeallacht ar líne iomlán 
cumraithe agus 90% den 1,150 bosca ríomhphoist 
le haistriú faoi dheireadh na bliana.

Déanfar díchoimisiúnú ar thimpeallacht 2013 ar 
an láthair a luaithe a thabharfar chun críche an 
t-aistriú ar na boscaí ríomhphoist a bheidh fágtha 
le linn mhí Eanáir 2022.

FÍSCHOMHDHÁIL SEOMRA 
COMHAIRLE THUAR AN DAILL
Suiteáladh Córas nua Físchomhdhála Seomraí 
TEAMS i Seomra Comhairle Thuar an Daill i mí 
Feabhra 2021. Áiríodh leis an gcóras:
Balla LED 4.2 X 2.4. D’éascaigh an Córas Nua 
cruinnithe cumaiscthe agus tá modúl bainistíochta 
cruinnithe ann chun bainistíocht ar Fhreastal, ar 
Mhíreanna Cláir Oibre, agus ar vótáil a éascú.

WIFI4EU
Fuarthas maoiniú do WiFi4EU le linn 2019 agus 
cuireadh tús leis an tionscadal le linn 2020 nuair 
a críochnaíodh an Plean Deartha, Soláthair agus 
Forfheidhmithe. Mar gheall ar shrianta COVID-19, 
cuireadh an céim fhorfheidhmithe siar go Ráithe 2\
Ráithe 3 2021, ach bhí gach ceann de na 40 suiteáil 
i bhfeidhm ar fud Chathair agus Chontae Luimnigh 
faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair.

DEASC SEIRBHÍSE TFC
Dhéileáil an Deasc Seirbhíse TFC le 14,323 Thicéad 
a logáladh le linn 2021, tá an méid sin cosúil le líon 
na dticéad le linn 2020, ar mhéadú suntasach é sin 
ar na blianta roimhe sin mar gheall ar chianobair.
Féachann an Deasc Seirbhíse le freagra a thabhairt 
ar iarratais ar sheirbhís agus iad a réiteach go 
tráthúil agus go cúirtéiseach. Chomh maith le 
tacaíocht a chur ar fáil d’úsáideoirí, déanann 
foireann Dheasc Chabhrach TFC tascanna eile mar 
seo a leanas:—
• Ailt bhunachair eolais le haghaidh cumhachtú 

úsáideora a chruthú.
• Idirchaidreamh a dhéanamh le foirne TFC/

Straitéise Digití chun saincheisteanna a réiteach 
agus saincheisteanna a bheidh ann amach 
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anseo a chosc.
• Úsáideoirí a choinneáil go hiomlán ar an eolas 

faoi athruithe/saincheisteanna.
• Beartais agus nósanna imeachta maidir le 

soláthar seirbhísí agus crua-earraí a fhorbairt 
agus a fhorfheidhmiú.

• Oifig agus trealamh a eagrú agus a chothabháil.
• Tacaíocht do Thionscadal TFC.

ACMHAINNÍ DAONNA 

INTREOIR
Bíonn fórsa saothair atá spreagtha, tiomanta 
agus ábalta na caighdeáin is fearr maidir le 
soláthar seirbhíse a chur ar fáil ríthábhachtach 
chun spriocanna straitéiseacha agus oibriúcháin 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a 
bhaint amach. In 2021, lean an Roinn Acmhainní 
Daonna orthu ag cur réimse leathan tacaíochtaí ar 
fáil dár n-acmhainn is luachmhaire — ár bhfoireann.

BEARTA MAIDIR LE 
COTHROMAÍOCHT OIBRE IS SAOIL
Bhí réimse beart maidir le cothromaíocht oibre 
agus saoil ar fáil d’fhostaithe na Comhairle le linn 
2021. Áirítear leo sin Saoire do Thuismitheoirí, 
Saoire Cúramóra, Comhroinnt Oibre, Bliain Oibre 
níos giorra, agus an rogha chun leas a bhaint as 
Sos Gairme. Fuarthas 215 Iarratas in Acmhainní 
Daonna.

COVID-19
Bhí mórthionchar ag galar an choróinvíris 
(COVID-19) ar fud an domhain i gcaitheamh 2021. I 
gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, lean 
an Roinn Acmhainní Daonna orthu ag cur cúnamh 
a ar fáil don fhoireann trí na bearta seo a leanas;
1. An filleadh ar an oifig agus an chianobair 

a éascú, de réir mar a athraíodh srianta i 
gcomhréir leis an gComhairle Sláinte poiblí.

2. Beartas agus Nós Imeachta COVID-19 a 
thabhairt cothrom le dáta.

3. Cáipéisí maidir le Ceisteanna Coitianta a eisiúint 
i gcomhréir leis an Treoir Náisiúnta

4. Foirmeacha a chur ar fáil chun cabhrú leis an 
bhfoireann leas a bhaint as saoire speisialta a 
bhaineann le COVID-19.

5. Comhairle a chur ar fáil maidir le Filleadh ar an 
Obair.

6. Foirm ar líne maidir le Filleadh ar Obair (i 
gcomhar le Ranna TFC, BIU agus Straitéise 
Digití).

 7. Úsáid a bhaint as an aip “Council Connect”, 
aip chumarsáide móibílí na foirne agus an 
Chomhairleora chun faisnéis a scaipeadh.

8. Idirchaidreamh a dhéanamh le geallsealbhóirí 
inmheánacha agus seachtracha chun cur 
chuige comhoibríoch a chruthú i leith na hoibre 
le linn phaindéim COVID-19.

9. Leanúint de bheith i dteagmháil le Grúpa 
Comhairliúcháin COVID-19, ina bhfuil 
príomhionadaithe na n-oibrithe ceardchumainn 
agus an bhainistíocht shinsearach.

10. Teagmháil rialta a dhéanamh leis an 
bhFoireann Bainistíochta Géarchéime.

IONAD COMHSHEIRBHÍSÍ MYPAY — 
AOISLIÚNTAS AGUS PÁROLLA
Ó aistríodh feidhm aoisliúntais na Comhairle chuig 
MyPay i mí Lúnasa 2018, tá MyPay ag déileáil anois 
le formhór na gceisteanna maidir le haoisliúntas 
le tacaíocht ó Fhoireann Aoisliúntais na Comhairle. 
Tá an fheidhm Párolla á riar freisin ag MyPay le 
tacaíocht ó Fhoireann Párolla na Comhairle.

AOISLIÚNTAS

Cé is moite de Sheimineáir Réamhscoir a sholáthar 
agus cúnamh a thabhairt do bhaill foirne maidir 
le fiosruithe éagsúla, is iad seo a leanas na sonraí 
idirbheartaíochta don Fhoireann Aoisliúntais le 
haghaidh 2021.

Fostaithe Nua a Tosaíodh 152
Lucht Fágála  84
Aisíocaíochtaí 36
Scoir 40
Sochair Choinnithe 4
Aisce na mBall 1
Aisce Comhraiceoirí Dóiteán ar Áirithíocht 2
Pinsinéirí Éagtha/Pinsinéirí Cleithiúnacha 33
Pinsin Nua Chleithiúnacha 10
Teatais Bhlianachta 950
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PÁROLLA
Déanann an roinn Párolla maoirseacht ar íocaíocht 
tuarastal agus pá le baill reatha na foirne agus 
ar íocaíocht pinsin le foireann ar scor. Le linn 
2021, chuir an t-aonad párolla na méaduithe pá 
i bhfeidhm mar thoradh ar leachtú breise FEMPI 
an 1 Iúil 2021 agus an méadú ginearálta de 1% 
nó €500.00 ar bhabhta ginearálta arduithe pá, 
cibé acu is mó, ar an 1 Deireadh Fómhair 2021. Ag 
deireadh 2021, íocadh 1,476 fhostaí trí phárolla
chomh maith le 990 pinsinéir. Bhí an bille Párolla le 
haghaidh 2021 beagán os cionn €91 milliún.

CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH
Lean an Roinn Acmhainní Daonna, agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ina n-iomláine, 
ar aghaidh de chaidreamh torthúil a chothú lenár 
gcomhghleacaithe sna ceardchumainn le linn 2021. 
Rinneadh an teagmháil seo trí chruinnithe ráithiúla 
den fhóram Comhpháirtíochta agus trí phlé rialta le 
ceardchumainn aonair.

EARCAÍOCHT
Agus Covid-19 fós i réim in 2021, coinníodh ar 
bhaill foirne nua a earcú isteach sa Chomhairle 
agus formhór na n-agallamh á reáchtáil ar líne, cé 
is moite de roinnt agallamh aghaidh ar aghaidh i 
gcás roinnt grád amuigh faoin aer amhail Tiománaí 
Ginearálta Feidhme agus Oibrithe Ceardaíochta, 
.i. Pluiméir, Siúinéir, Plástrálaí, Saor Cloiche agus 
Leictreoir. Reáchtáladh 59 gcomórtas in 2021, agus 
reáchtáladh 53 acu siúd ar líne.

I measc na bpróiseas mór earcaíochta bhí na 
próisis sin d’Oifigeach Riaracháin, Oifigeach 
Sinsearach Foirne, Oifigeach Foirne Cúnta, 
Oifigeach Cléireachais agus Oibrí Ginearálta/
Tiománaí Ginearálta Feidhme. Rinneadh 1,373 
agallamh aonair le haghaidh post sa Chomhairle in 
2021.

Leanann an Rannóg Earcaíochta ag cur le forbairt 
phróiseas Pleanála Fórsa Saothair Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, ag cinntiú de go 
bhfuil an Chomhairle in ann freastal ar riachtanais 
ghnó na heagraíochta agus riachtanais seirbhíse ár 
saoránach.
 

Leagtar amach inár Sceideal Earcaíochta, a 
fhoilsítear go tráthrialta, ár bplean earcaíochta 
do na seachtainí agus na míonna amach 
romhainn. Dóibh siúd atá ag ullmhú iarratas, tá 
Físeáin Ullmhúcháin Agallaimh agus ár Leabhrán 
Ullmhúcháin Agallaimh ar fáil saor in aisce do 
chách, ar ár nArdán Foghlama agus Forbartha ag 
http://training.limerick.ie/

FOGHLAIM AGUS FOLLÁINE
D’eagraigh an tAonad Foghlama agus Folláine, cláir 
oiliúna agus ceardlanna chun freastal ar riachtanais 
na bainistíochta agus na foirne araon a eascraíonn 
as iarratais a fuarthas tríd an PMDS, agus as 
riachtanais oiliúna aitheanta na heagraíochta. 
Leantar d’fhormhór na hoiliúna a chur ar fáil ar líne 
i bhfianaise shrianta COVID-19.

Soláthraíodh clár leathan oiliúna maidir le 
Gníomhú ar son na hAeráide do gach grád 
riaracháin (agus gráid analógacha) i rith na bliana 
agus chríochnaigh 475 ball foirne an cúrsa.

Cuireadh clár cuimsitheach oiliúna in RGCS ar fáil 
do bhaill foirne a bhfuil róil agus freagrachtaí acu 
sa réimse seo. Bhí sé chúrsa éagsúla ar siúl agus 
bhí 54 bhall foirne ag freastal orthu.

Cuireadh clár teoranta oiliúna maoirseachta ar 
fáil d’fhoireann na Seirbhísí Uisce agus do roinnt 
maoirseoirí eile. D’fhreastail 40 ball foirne ar an 
iomlán thar 5 lá. Déanfar é sin a fhorbairt tuilleadh 
in 2022.

Tá éileamh mór i gcónaí ar an Teastas agus an 
Dioplóma IPA sa Rialtas Áitiúil agus tá 22 bhall 
foirne ag cur an chúrsa teastais i gcrích in 2021 
agus 11 eile ag tabhairt faoin gclár Dioplóma. 
Tairgeadh an Rialtais Áitiúil den chéad uair in 2021 
agus bhí an-tóir air, agus críochnaigh 142 an cúrsa.
 
Bhí suim láidir sa rogha oideachais leanúnaigh 
freisin, agus fuair 28 mball foirne tacaíocht 
airgeadais chun tuilleadh staidéir a dhéanamh.

Soláthraíodh an oiliúint ionduchtúcháin ar líne, atá 
á nuashonrú go leanúnach le faisnéis nua, do 158 
iontrálaí nua in 2021.
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FOLLÁINE 
Cuireadh clár láidir oiliúna agus ceardlann ar fáil 
in 2021, le sraith ceardlann oiliúna do bhainisteoirí 
agus do bhaill foirne i réimsí an fhéinchúraim, na 
meabhairshláinte agus na folláine. Áiríodh orthu 
sin;

Foirne a bhainistiú go cianda
- 60 bainisteoir curtha i gcrích

Oiliúint Teacht Aniar do Bhainisteoirí Sinsearacha
- D’fhreastail 37 uirthi

Oiliúint Méala don tSeirbhís Dóiteáin
- D’fhreastail 78 uirthi thar ocht lá

Ocht Seisiún Oiliúna sa Chosc Féinmharaithe le 99 
lucht freastail

Caint mheála - 18 lucht freastail

Seacht gceardlanna Aireachais - 40 lucht freastail 

Ar Dhá cheardlanna Meanapáis  - 36 lucht freastail

Léiríodh suim mhór inár n-imeachtaí oiliúna scoir. 
Reáchtáladh ceann amháin go fíorúil i mí Eanáir, 
agus reáchtáladh dhá imeacht eile ar an láthair i mí 
Mheán Fómhair agus i mí na Samhna faoi seach, 
agus bhí ní ba mhó mó ná 51 duine ag freastal ar 
an gclár dhá lá seo.

Ina theannta sin, maidir le feasacháin mhíosúla a 
chuireann an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) chun 
cinn, is minic a roinneann an Fhoireann Folláine 
faisnéis a bhaineann leis an tsláinte agus seirbhísí 
eile atá ar fáil, go náisiúnta agus go háitiúil araon.

Soláthraíodh clár vacsaínithe Fliú arís i mbliana 
do bhaill foirne a d’ainmnigh gach Stiúrthóireacht. 
Reáchtáladh sé chlinic i rith mhí na Samhna agus 
tugadh 354 vacsaín do bhaill foirne.

Tacaíochtaí/Seirbhísí Eile 
• Dearbháin Specsavers: — Eisíodh 80 dearbhán.
• Scéim um Rothaíocht chun Oibre — 86 iarratas.
• Scéim Sábhála ax — dhá iarratas.
• Tionóladh ceithre Chruinniú maidir 

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre.
• Reáchtáladh 13 chlinic vacsaínithe.

FEABHSÚ GNÓ

Is foireann bheag dhinimiciúil í an Roinn 
Feabhsúcháin Gnó a stiúrann agus a thacaíonn 
leis an gcur chuige Feabhsaithe Gnó i gComhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh. Tá roinnt 
tionscadal ar siúl san eagraíocht ag aon am 
amháin ina mbaintear úsáid as ár gcur chuige mar 
atá ‘Sainmhíniú, Tomhais, Déan Anailís, Feabhsú, 
Smachtú’. Cuireann an Roinn roinnt seirbhísí 
ar fáil, lena n-áirítear tacaíocht a chur ar fáil do 
bhaill foirne a bhfuil deis feabhsúcháin aitheanta 
acu. Treoraímid tríd an gcur chuige iad, cuidímid 
leo tacair sonraí a bhailiú chun cinntí eolacha a 
dhéanamh, cuardaímid deiseanna agus torthaí 
agus úsáidimid uirlisí amhail mapáil próisis agus 
léaráidí cúise agus éifeachta a chun scéal a 
bhfeabhsaithe a insint. Cuireadh trí cheardlann 
oiliúna agus tacaíochta éagsúla i gcrích go cianda 
in 2021. De réir mar a thagann forbairt ar an 
Roinn Feabhsúcháin Gnó, is amhlaidh a chuirtear 
tuilleadh béime ar fhianaise agus ar thomhas chun 
a chinntiú.

In 2021 cuireadh tús le tionscadal Feabhsúcháin 
Gnó chun bogadh i dtreo oifig gan pháipéar. 
Déantar trí fhoirm foirne inmheánacha a 
phróiseáil anois trí shreabhadh oibre digitithe 
agus meastar go ndéanfar gach foirm foirne 
a phróiseáil go digiteach faoi dheireadh 2022. 
D’oibrigh an fhoireann Feabhsúcháin Gnó freisin 
chun íocaíochtaí a bhogadh ar líne nuair a tugadh 
isteach http://www.payments.limerick.ie dár 
SCC agus do thionóntaí Cíosa dár dtionóntaí 
RAS agus Cíosa. Rinneadh an fhoirm iarratais ar 
chead Páirceála Cónaithe a shruthlíniú agus tá 
cead páirceála gan pháipéar anois. D’oibrigh an 
fhoireann Feabhsúcháin Gnó freisin le ranna ar fud 
na heagraíochta chun iarratais ar Tharscaoileadh 
Araide a bhogadh ar líne.

Go luath in 2020, thug an fhoireann Feabhsúcháin 
Gnó aip fostaí isteach ar a dtugtar ‘Council 
Connect’. Agus rochtain ar ríomhphost gan a 
bheith ag breis agus 600 ball foirne, thug an aip 
caoi dúinn fógraí fíor-ama a thabhairt do gach 
ball foirne maidir le gach faisnéis sláinte agus 
sábháilteachta, faisnéis beartais AD agus fógraí 
folláine fostaithe. In 2021, bhuaigh aip na Foirne an 
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gradam um Nuálaíocht sna gradaim Feabhais sa 
Rialtas Áitiúil.

Is é Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
an t-aon údarás áitiúil amháin in Éirinn a bhfuil ár 
dtionscadail chaipitil go léir á mbainistiú trí chóras 
bainistíochta tionscadail néalbhunaithe mar atá 
Cora. Is príomhtháirge insolártha de ‘Tionscadal 18’ 
é Cora, a bhfuil de chuspóir leis Creat Bainistíochta 
Tionscadail a leabú isteach i gComhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh. Tá os cionn 200 tionscadal 
á mbainistiú trí Cora anois. Rinneadh an córas
a chomhtháthú le Agresso, ár gcóras bainistíochta 
airgeadais, rud a chinntíonn go bhfuil am, scóip 
agus airgead á rianú ar fud gach tionscadal anois. 
In 2021, chuireamar leis cumais tuairiscithe a 
cuireadh ar fáil dár bhfoireann bainistíochta chun 
trédhearcacht agus dea-rialachas a chinntiú maidir 
le gach tionscadal Caipitil.

I gcomhréir lenár dtiomantas do rannpháirtíocht na 
saoránach, bhain an chomhairle úsáid fhorleathan 
as My Point, ár dtairseach rannpháirtíochta ar líne 
https://mypoint.limerick.ie/ . Cuireann an tairseach 
ar chumas ár saoránach a dtuairimí a chur in iúl 
maidir le tionscadail atá á bhforbairt ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus chonacthas 
breis agus 27 gcomhairliúchán poiblí agus 13 
shuirbhé atá á dtacú ag an bhFeabhsú Gnó tríd an 
tairseach seo.

Leanfaidh an Roinn Feabhsúcháin Gnó ag obair le 
gach roinn chun iniúchadh a dhéanamh ar gach 
ardán rannpháirtíochta féideartha chun léargas 
a thabhairt ní hamháin ar a bhfuil de dhíth ar ár 
saoránaigh ach chun feidhmiú mar thomhas ar ár 
n-éifeachtacht freisin.

Chomh maith leis sin, leanann an Roinn ar 
aghaidh ag déanamh éascaíocht ar an ‘Gréasán 
Idirchaidrimh Foirne’, ardán cumarsáide dhá 
bhealach do bhaill foirne chun feabhsuithe gnó 
féideartha ina gceantar a phlé. Cuireann na líonraí 
deiseanna ar fáil don fhoireann a dtuairimí a 
chur in iúl maidir le feabhsuithe féideartha, chun 
labhairt le comhghleacaithe faoi dheiseanna 
athraithe ina ranna agus aiseolas a thabhairt ar 
dhréacht-thionscadail.

Is comhartha í foireann thiomanta Feabhsaithe 
Gnó ar thiomantas iomlán Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh do sheirbhísí freagrúla, 
éifeachtacha agus nuálacha a sholáthar agus 
leanfaimid orainn ag déanamh ár ndícheall chun 
seirbhís den chaighdeán is airde agus is féidir a 
sholáthar dár saoránaigh.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA, 
RIALACHAS AGUS SEIRBHÍSÍ DO 
CHUSTAIMÉIRÍ

Soláthraíonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha, 
Rialachais agus Seirbhísí Custaiméara réimse 
leathan seirbhísí tacaíochta don Mhéara, 
do Chomhairleoirí, do bhaill foirne agus do 
bhainistíocht Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. I dtaca leis seo, is é príomhchúram don 
Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Rialachais agus 
Seirbhísí Custaiméara ná Riarachán Cruinnithe 
do Chruinnithe Chomhairle Cathair agus Contae 
Luimnigh, an Ceantar Uirbeach, an Comhchoiste 
Póilíneachta agus Seisiún Eolais Toghcheantar 
Áitiúil. Pléann an Roinn Seirbhísí Corparáideacha, 
Rialachais agus Seirbhísí Custaiméara le Cosaint 
Sonraí, Cartlanna, Sláinte agus Sábháilteacht, 
Bainistíocht Saoráidí, Soláthar, Seirbhisí do 
Chustaiméirí, Clár na dToghthóirí agus Rialachas 
Corparáideach freisin. Cuireann sé tacaíocht ar 
fáil freisin d’Oifig an Mhéara agus bhainistíonn sé 
Caidrimh Chomhchathrach, Fáiltithe Cathartha 
agus Méara, an Plean Corparáideach, an Plean 
Bliantúil Soláthair Seirbhíse, Scéim na Gaeilge, 
Beartas um Chumhdach Leanaí agus réimse 
leathan seirbhísí coimhdeacha a bhaineann le gnó 
na Comhairle.

FÁILTITHE CATHARTHA
Níor reáchtáladh aon fháiltiú cathartha in 2021.

FÁILTITHE MÉARA
Reáchtáladh na fáiltithe Méara seo a leanas in 
2021.

Bronnadh scrollaí frámaithe ar ionadaithe 
Ghrúpa Ospidéal OL, An tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna — an tIarthar-Lár, an Roinn Sláinte 
Poiblí — an tIarthar-Lár, Cúram Sláinte Pobail 
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Iarthair-Lár FSS i ngeall ar an tiomantas, an cúram 
agus an tacaíocht eisceachtúil a chuir an fhoireann 
ar fáil don iliomad daoine a bhain leas as a gcuid 
seirbhísí go háirithe le linn phaindéim COVID-19.
Thug an Méara faoi thuras fillte chuig clubanna 
CLG ar fud chathair agus an chontae Luimnigh, 
chun scrollaí a bhronnadh ar Chlubanna CLG 
Luimnigh i ngeall ar an obair dhíocasach 
thábhachtach atá déanta acu i bpobail le linn na 
paindéime.

Oilimpigh Luimnigh Sarah Lavin, Greg O’Shea, 
Róisín Upton, Carolyn Hayes, Ben agus Megan 
Fletcher i ngeall ar a n-éachtaí ar son na hÉireann 
ag Cluichí Oilimpeacha Tóiceo 2020 (níor fhrestail 
Ben ná Megan Fletcher ar an bhFáiltiú).

Anna Moore, i ngeall ar an gcion iontach atá déanta 
aici d’fhorbairt agus do rath na dornálaíochta Ban i 
Luimneach agus in Éirinn.

Róisín Ní Ríain, i ngeall ar an éacht atá bainte 
amach aici ar son na hÉireann ag Cluichí 
Parailimpeacha Tóiceo 2020.

Nathan Tenzer, Edwards Lifesciences, i ngeall ar 
an gcion atá déanta aige don eacnamaíocht áitiúil 
agus a thacaíocht le Luimneach agus le Réigiún an 
Iarthair Láir.

TOSCAIREACHTAÍ A THAISTIL 
THAR LEAR
Thaistil Méara na Cathrach agus an Chontae, an 
Comhairleoir Daniel Butler, in éineacht leis an 
bPríomhfheidhmeannach, go Huy agus Landen, 
an Bheilg ón 19 go dtí an 21 Iúil, maidir leis aimsiú, 
aithint  agus aisdúichiú chorp Phádraig Sháirséil. 
Gortaíodh Pádraigh Sáirséal go marfach ag Cath 
Neerwinden, gar do Huy, an Bheilg i mí Iúil 1693 
ach ní fios cén áit ar adhlacadh go baileach é ón 
tráth sin i leith.

Le linn na cuairte, reáchtáladh cruinnithe le Méara 
Huy (Bourgmestre), an tUasal Eric Dosogne, Méara 
(Bourgmestre), Gino Debroux as Landen (suíomh 
Chath Neerwinden) agus a gcuid oifigeach. Ina 
theannta sin, reáchtáladh cruinnithe leis an Aire 
Christophe Collignon, Aire Rialtais Áitiúil agus 
Tithíochta na Vallúine.

D’fhreastail an toscaireacht ar Fháiltithe Oifigiúla 
ag Comhairle Cathrach Huy agus Comhairle 
Cathrach Landen agus thug siad cuairteanna 
ar Shéipéal Naomh Máirtín, ar an suíomh maíte 
adhlactha agus ar láthair chath Neerwinden 
(Landen).

Thaistil Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Daniel Butler in éineacht le Stiúrthóir 
Seirbhíse, go Lahti na Fionlainne ón 8 Meán 
Fómhair go dtí an 11 Meán Fómhair, mar chuid de 
thoscaireacht ó  Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, chuig Príomhchathair Ghlas na hEorpa 
2023 agus chuig an Searmanas European Green 
Leaf 2022 Awards. Tá gach baile agus cathair 
de chuid na hEorpa ag a bhfuil daonra 20,000 - 
100,000 i dteideal an European Green Leaf Award 
agus tar éis próiseas iomaíochta, comhbhronnadh 
an teideal mar atá ‘The 2020 European Green Leaf 
City’ ar Luimneach agus ar Mechelen na Beilge.

An 9 Meán Fómhair, rinne an Méara ionadaíocht 
ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar 
Fhóram na Méaraí ‘Climate Actions of Forerunner 
Cities’ arna óstáil ag an Méara Timonen. Bhí seisiún 
Fhóram an Mhéara ina chomhrá oscailte idir 
príomhchathair Ghlas an Aontais Eorpaigh agus 
cathracha Duileoga Glaise maidir le spriocanna 
agus gníomhaíochtaí aeráide. Bhí turas treoraithe 
chuig Príomhchathair Ghlas Lahti 2021, cruinniú le 
hAmbasadóir na hÉireann ar Heilsincí agus turas 
siúil ar Heilsincí mar chuid den chuairt freisin.

Thaistil Leas-Mhéara Chathair agus Chontae 
Luimnigh, an Comhairleoir Tom Ruddle, in 
éineacht le Ceann na Straitéise Digití agus Cláir 
an Aontais, go Barcelona na Spáinne ón 15 go dtí 
an 19 Samhain, chun freastal ar Smart City Expo 
World Congress 2021. Tá sé seo ar cheann de na 
himeachtaí cathrach cliste is mó ar domhan a 
mheall breis agus 21,000 cuairteoir agus ionadaí ó 
gach cearn den domhan. Deis a bhí san Expo chun 
bualadh le toscairí ó réimse leathan cuideachtaí 
a oibríonn i réimsí na haeráide, na sonraí, na 
bainistíochta tráchta agus na bainistíochta tuilte.

Ar an 16 Samhain, d’fhreastail an toscaireacht ar 
chainteanna maidir le Teicneolaíochtaí Uirbeacha 
atá ar Thús Cadhnaíochta, úsáid a bhaint as Cistí 
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Téarnaimh an Aontais Eorpaigh chun an tAistriú 
chuig an tSoghluaisteacht Ghlas a Chur chun Cinn, 
Cathracha Cothroma do Dhomhan Cuimsitheach, 
Conas Dlús a chur leis an Aistriú Glas agus  
Bonneagar Sóisialta a Sheasfaidh an Aimsir 
a Chruthú. D’fhreastail siad freisin ar imeacht 
a d’eagraigh Harvard Tech agus ar Imeacht 
Líonraithe a d’eagraigh Microsoft.

Ar an 17 Samhain, d’fhreastail an toscaireacht 
ar phlé maidir le Spásanna Sonraí agus Cúplaí 
Digiteacha Áitiúla do Chathracha agus Pobail agus 
dúshláin Nua do Chalafoirt Chliste, Conas Sonraí 
a Amharcléiriú sa Rialtas, mar aon le cainteanna 
maidir leis an gcibearshlándáil, an t-athrú aeráide 
agus cuimsiú sóisialta. 

D’fhreastail siad freisin ar imeacht líonraithe a 
d’eagraigh Cities Today, foilseachán cathrach cliste 
domhanda.

Ar an 18 Samhain, d’fhreastail siad ar imeachtaí 
eile de chuid an Expo agus ar chruinnitheCity 
Possible Team de chuid MasterCard agus le 
Príomhoifigeach Feidhmeanna Personal Cities.

AN COMHCHOISTE 
CHOMHPHÓILÍNEACHTA
Tionóladh ceithre Chruinniú de chuid an 
Chomhchoiste Póilíneachta (JPC) in 2021. Pléadh na 
hábhair seo a leanas ag na cruinnithe sin:
• An t-eolas is déanaí ón Ard-Cheannfort.
• Forbhreathnú ar Staitisticí Coireachta ó Anailísí 

Faisnéise Sinsearach.
• Cur i láthair ó Chigire an Gharda Síochána 

maidir le capaill a smachtú.
• An t-eolas is déanaí ó Cheannfort an Gharda 

Síochána maidir le dul i ngleic le hiompar 
frithshóisialta i Sráidbhaile Gheata Eoin.

• Buanorduithe JPC 2021 a fhaomhadh.
• Comhairliúchán ar Scéim CCTV ar Bruach na 

Canálach/Shannon Fiedls chuig Bealach Taistil 
Cliste Theach an Bháid Ollscoil Luimnigh.

• Thug Sáirsint an Gharda Síochána, Aonad 
Roinne Drugaí, cur i láthair.

• Thug Cigire an Gharda Síochána ar 
Shábháilteacht ar Bhóithre cur i láthair.

• Nós Imeachta Tuairiscithe agus Measúnaithe 
Imbhuailte LA16 — Leagadh isteach gach LA16 

atá fós le réiteach agus cuireadh ar ais chuig an 
Roinn Iompair iad.

• Fógraí i dtaobh Tairisceana agus Ceisteanna 
a leag Baill an Chomhchoiste Póilíneachta 
isteach.

CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ
Déantar Clár na dToghthóirí a nuashonrú agus a 
réiteach gach bliain agus cuimsítear ann liosta de 
na daoine go léir atá os cionn 18 mbliana d’aois 
a bhfuil cónaí orthu i gCathair agus i gContae 
Luimnigh agus atá i dteideal vótáil i dToghcháin 
don Dáil, do Pharlaimint na hEorpa, do Thoghcháin 
na hUachtaránachta, do Thoghcháin Áitiúla agus 
do Reifrinn. 

Is é 1 Feabhra an dáta chun Beochlár na 
dToghthóirí a fhoilsiú gach bliain agus tagann an 
Clár seo i bhfeidhm ar an 15 Feabhra gach bliain.
In 2021, bhí dhá dháilcheantar i Luimneach. Ba 
iad seo a leanas na dáilcheantair agus líon na 
Suíocháin Dála i ngach ceann acu:

• Cathair Luimnigh 4 Shuíochán.
• Contae Luimnigh 3 Shuíochán.
 
Bhí 141,003 Thoghthóir Uachtaránachta agus 
142,516 Thoghthóir Rialtais Áitiúil ar Bheochlár na 
dToghthóirí 2021/2022, a foilsíodh ar an 1 Feabhra. 
Tá Toghlach an Rialtais Áitiúil briste síos mar seo a 
leanas idir na sé Thoghcheantar Áitiúla:

• Áth Dara-Ráth Caola 23,377
• An Cheapach Mhór-Chill Mocheallóg 27,979
• Cathair Luimnigh Thoir 25,607
• Cathair Luimnigh Thuaidh 26,065
• Cathair Luimnigh Thiar 22,997
• An Caisleán Nua Thiar 22,504

Cuireadh 218 dtoghthóir san iomlán leis an 
bhForlíonadh a ghabhann le Cláir na dToghthóirí 
2021/2022.
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AONAD OILIÚNA SLÁINTE AGUS 
SÁBHÁILTEACHTA
Tá foireann thiomanta oiliúna ag Seirbhísí 
Corparáideacha atá freagrach as clár cuimsitheach 
oiliúna a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm. Tá 
riachtanais oiliúna bunaithe ar na riachtanais a 
aithníodh tríd an gCóras Forbartha Bainistíochta 
Feidhmíochta (CBFF) agus tugadh tosaíocht 
d’Oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta a bhíonn 
ag teastáil le haghaidh ról ar leith. D’fhonn 
éifeachtacht agus luach airgid a chinntiú, cuireadh 
oiliúint ar fáil, tríd is tríd, trí bhíthin úsáid a bhaint as 
áiseanna inmheánacha le hoiliúnóirí inmheánacha 
nuair ab fhéidir, ach le hoiliúnóirí seachtracha 
chomh maith, lena n-áiríodh oiliúnóirí a bhuaigh 
tairiscintí tríd an Ionad Oiliúna Réigiúnach, Ros 
Cré. Le linn 2021, de thairbhe shrianta Covid-19, 
níor tosaíodh ar an soláthar oiliúna arís go dtí mí 
na Bealtaine, le haghaidh cásanna práinneacha 
amháin. Tosaíodh ar oiliúint sheachtrach 
ar láithreáin soláthraithe an athuair i mí an 
Mheithimh, agus tosaíodh ar oiliúint inmheánach 
an athuair i mí Mheán Fómhair. Léiríonn an liosta 
thíos den oiliúint a cuireadh i gcrích na srianta a a 
cuireadh i bhfeidhm le linn 2021.

Féach thíos liosta den oiliúint a rinne an tAonad 
Oiliúna Sláinte agus Sábháilteachta le linn 2021:

LÁ NÁISIÚNTA COMÓRTHA
Reáchtáil an Chomhairle Searmanas Lae 
Cuimhneacháin Dé Domhnaigh, an 11 Iúil chun 
ómós a thabhairt do gach Éireannach fir agus 
mná a fuair bás i gcogaí roimhe seo nó ar seirbhís 
leis na Náisiúin Aontaithe. Mar gheall ar shrianta 
Covid-19, reáchtáladh searmanas beag ag Cé na 
gCeannaithe. Ba é an deichiú bliain inar reáchtáil 
an Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
searmanas.

Rinne an 12ú Cathlán Coisithe, Beairic tSáirséalaigh, 
an Garda Onóra agus chuir sé fáilte onórach nuair 
a ardaíodh an Bhratach Náisiúnta go hiomlán. Ba 
iad Don Phelan agus Michael O’Connell a chuir an 
ceol ar fáil le haghaidh na hócáide.

SEISIÚIN EOLAIS THOGHCHEANTAR 
ÁITIÚIL DON CHEANTAR UIRBEACH
Is ar an gcéad Mháirt de gach mí, seachas mí 
Lúnasa, a thionóltar seisiúin eolas Thoghcheantair 
Áitiúil chun saincheisteanna oibríochta a 
bhaineann le Cathair Luimnigh Thoir, Thuaidh agus 
Thiar a phlé. Tionóladh 33 sheisiún eolas ar an 
iomlán in 2021.

SEIRBHÍS URNAÍ NOLLAG 
Reáchtáladh Seirbhís Urnaí Nollag ar líne in 
Ardeaglais Naomh Muire ar an 22 Nollaig, ócáid ar 
ghlac comhairleoirí agus baill foirne páirt inti.

PLEAN BLIANTÚIL SOLÁTHAIR 
SEIRBHÍSE
Ceanglaíonn Alt 134 (a) den Acht Rialtais Áitiúil, 
2001, arna leasú, ar an bPríomhfheidhmeannach 
Plean Soláthair Seirbhíse a ullmhú gach bliain ina 
n-aithnítear na príomhsheirbhísí atá le cur ar fáil 
ag an gComhairle don phobal tar éis ghlacadh 
a buiséid bhliantúil. Leagtar amach sa Phlean 
Soláthair Seirbhíse clár oibre gach Stiúrthóireachta 
bunaithe ar an mbuiséad a glacadh.

Ag an gCruinniú Comhairle i mí an Mhárta, ghlac 
na Baill Thofa plean bliantúil soláthair seirbhíse  
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 2021. 
Scaipeadh an t-athbhreithniú ar an bPlean Bliantúil 
Soláthair Seirbhíse 2020 ar Bhaill mar chuid de 
Phlean Bliantúil Soláthair Seirbhíse 2021.

Ainm an Chúrsa Líon na 
 mBall Foirne 
 ar Cuireadh
  Oiliúint Orthu

Oiliúint Sáibh Slabhraí Nua 8
Oiliúint Ionduchtaithe Covid-19 27
CSCS SLG 23
Nuashonrú faisnéise CSCS SLG 66
Tiománaí CPC 1 25
Tiománaí CPC 4 2
Freagairt Gharchabhrach 21
Cúrsa Athnuachana Garchabhrach 22
Oiliúint Ionadaithe Sláinte &  24
Sábháilteachta 
Láimhsiú 404
Pas Sábháilte 58
Iomlán 680
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SCÉIM GAEILGE 2019-2022
Forálann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 
d’ullmhú scéim teanga ag comhlachtaí poiblí a 
shonraíonn na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil i 
nGaeilge, i mBéarla, agus i nGaeilge agus i mBéarla 
agus na bearta atá le glacadh lena chinntiú 
go soláthrófar aon seirbhís nach gcuireann an 
cuideachta ar fáil i nGaeilge faoi láthair taobh istigh 
d’achar ama comhaontaithe.

Ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
a dara Scéim Gaeilge 2019-2022 ar an 1 Feabhra 
2019 agus tá sí tiomanta do gach gné den Scéim 
Ghaeilge a chur i gcrích. Tá Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh bunaithe á treorú ag an 
bprionsabal gur chóir go mbeadh soláthar seirbhísí 
Gaeilge bunaithe ar réimse tosca, lena n-áirítear an 
méid seo a leanas:: 
• An tábhacht a bhaineann le cur chuige 

réamhghníomhach i leith soláthar seirbhísí 
i nGaeilge, méid an éilimh ar sheirbhísí dá 
leithéid.

• Acmhainní, lena n-áirítear acmhainní daonna 
agus airgeadais, agus cumas na Comhairle an 
inniúlacht teanga is gá a fhorbairt nó a dhul ina 
muinín chun na seirbhísí sin a sholáthar.

Bhunaigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Grúpa Oibre tras-rannach Gaeilge a 
tháinig le chéile roinnt babhtaí in 2021 chun 
gealltanais Scéim Teanga na Comhairle a chur 
chun cinn.

COSTAIS SIAMSAÍOCHTA AGUS 
COSTAIS GHAOLMHARA 
Áiríodh leis an gcaiteachas ar chostais 
siamsaíochta agus ar chostais ghaolmhara costais 
a bhaineann le fáiltithe, scrollaí d’fhaighteoirí ag 
fáiltithe agus costais lónadóireachta a bhaineann 
leis na fáiltithe céanna.

FREAGAIRT COVID-19
Le linn 2021, lean an Chomhairle de na tacaíochtaí 
riachtanacha a chur ar fáil le linn phaindéim 
dhomhanda Covid-19, rud a léirigh gairmiúlacht, 
tiomantas agus diongbháilteacht na foirne 
chun tionchar na n-imeachtaí sin a bhainistiú. 
Sholáthraigh Comhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh a cuid príomhsheirbhísí uile le linn 2021, 
agus threoraigh sí an iarracht an phobail chun dul i 
ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an víreas.
Cuireadh éilimh bhreise ar an gComhairle in 2021 
maidir le seirbhísí a sholáthar i gcoitinne de bharr 
na paindéime. D’oibrigh foireann Freagartha 
Pobail COVID-19 na Comhairle ó dhubh go dubh, i 
gcomhar leis an nGarda Síochána, grúpaí iomadúla 
spóirt, deonacha agus reiligiúnacha, chun freagairt 
chomhordaithe a chur i bhfeidhm chun cúnamh 
a thabhairt do dhaoine leochaileacha agus do 
dhaoine scothaosta ar fud Luimnigh le linn 2021.

Léirigh an plean soghluaisteachta do Chathair 
Luimnigh agus an fhoireann Freagartha Pobail 
COVID-19 an fhreagrúlacht ar féidir leis an údarás 
áitiúil a chur ar fáil nuair a fhaigheann éigeandáil 
greim ar an gcontae. Caitheadh léas ar fhíornádúr 
na seirbhíse poiblí i bpobail ar fud Luimnigh de 
bharr na géarchéime. Agus muid ag tabhairt 
aghaidh ar dhúshlán an scartha shóisialta, agus go 
leor dár bhfoireann ag obair sa bhaile, bhí orainn 
tacaíocht a thabhairt agus teacht ar réitigh nua ar 
fhadhbanna casta a bhaineann le réaltacht nua na 
dianghlasála.

GRÚPA COMHAIRLEACH 
FORFHEIDHMITHE UM MHÉARA A 
DÍRTHOGHADH DO LUIMNEACH
I mí Aibreáin, fuair bail IAG an Bille um an Scéim 
Ghinearálta Rialtais Áitiúil (Mhéara Dírthofa i 
gcathair agus i gcontae Luimnigh) 2021. D’iarr an 
Comhchoiste Oireachtais um Thithíocht, Rialtas 
Áitiúil agus Oidhreacht aighneachtaí maidir leis 
an ngrinnscrúdú réamhreachtach ar an Scéim 
Ghinearálta i mí Iúil. Rinne an Chomhairle agus 
na Baill Thofa roinnt aighneachtaí. D’fhoilsigh an 
Comhchoiste a thuarascáil i mí na Samhna agus 
d’fhreastail an Fhoireann Bainistíochta agus Baill 
Thofa ar sheoladh na tuarascála céanna.

Thug an tUasal Peter Burke TD, an tAire Stáit um 
Rialtas Áitiúil agus Pleanáil, cuairt ar Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh i mí na Samhna 
chun Comhaltaí a thabhairt cothrom le dáta maidir 
le dul chun cinn reachtaíocht an Mhéara Dhírthofa.
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SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh an dualgas atá uirthi sláinte agus 
folláine gach fostaí agus aon duine a bhféadfadh 
ár ngníomhaíochtaí oibre dul i gcionn orthu a 
chosaint chomh fada agus is féidir go réasúnta.

Tá córas bainistíochta sábháilteachta ag an 
gComhairle atá bunaithe ar an múnla feabhsaithe.
Cuireann Roinn Sláinte agus Sábháilteachta na 
Comhairle treoir agus tacaíocht ar fáil, chomh 
maith le monatóireacht agus comhordú a 
dhéanamh ar gach gníomhaíocht sláinte agus 
sábháilteachta.

Déantar feabhsú leanúnach ar an gcóras 
bainistíochta sábháilteachta trí chlár oibre 
bliantúil a aithint agus a chur i bhfeidhm. Tugtar 
faoi tascanna breise gach bliain ar chúiseanna 
amhail cúiseanna iniúchadh, cigireacht, athrú ar an 
reachtaíocht.

Tá thíos tábla de na tascanna ar tugadh fúthu in 
2021:

CARTLANNA
I gcomhréir le hAlt 80 den Acht Rialtais Áitiúil 
2001 déanann seirbhís cartlainne Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh taifid chartlainne 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a 
chaomhnú agus éascaíonn sí an rochtain orthu 
chomh maith céanna. Áirítear sa bhailiúchán 
leabhair mhiontuairiscí, taifid airgeadais agus 
orduithe bainisteora a léiríonn riarachán áitiúil. 
Cuimsíonn an bailiúchán tabhartais de bhailiúcháin 
thábhachtacha a bhaineann le Luimneach ó fhoinsí 
príobháideacha lena n-áirítear Páipéir De Vere an 
Chora agus an Comhlachas Tráchtála.

Mar chuid de Dheich mBliana de Chuimhneacháin 
Chéad Bhliana reáchtáil an tseirbhís chartlainne 

mórthaispeántas ar pháipéir Sheán Wall. Bhí Seán 
Wall ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae 
Luimnigh nuair a scaoileadh marbh é i mí na 
Bealtaine 1921. Ba mhórurlabhraí ar son na Gaeilge 
é a dheartháir an tAthair Tom Wall agus rinne an 
Ginearál Maxwell gearán clúiteach lena easpag as 
ucht an tacaíocht sin a thug sé do ghluaiseacht 
na Saoirse. Rinne an taispeántas comóradh 
ar an gcionn a rinne teaghlaigh Luimnigh do 
ghluaiseacht na Saoirse agus ar na híobairtí a 
rinne siad agus ar an mbrón a bhaineann leis an 
scéal gur cailleadh é mí sular comhaontaíodh sos 
cogaidh.

Mar fhreagairt ar eipidéim Covid-19, tá an tseirbhís 
cartlainne tar éis rochtain ar chartlanna a sholáthar 
trí chartlann dhigiteach ar láithreán gréasáin 
Luimnigh agus tá bailiúcháin mhóra ar fáil saor in 
aisce ar líne.

Chuir an fhoireann bainistíochta cartlann agus 
taifead i gcrích cur i bhfeidhm céimneach an 
Chláir LITe (Ríomhchlár um Chlaochlú Faisnéise 
Limerick) i ngach roinn i gComhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh in 2021. Tá córas bainistíochta 
taifid néalbhunaithe curtha ar fáil ag an gclár trí 
bliana seo ar ardán SharePoint ar Líne. Tacaíonn 
an córas le hobair mhóibíleach agus le comhobair 
le rialachas taifead digiteach. Ag an am céanna, 
forbraíodh stór digiteach chun taifid dhigiteacha 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a 
chaomhnú go buan.

Déanann an tseirbhís bainistíochta cartlann agus 
taifead bainistiú ar thaifid atá á gcoinneáil in 
áit stórála tráchtála agus in 2021 chuir sí bearta 
feabhsaithe rialachais i bhfeidhm chun cinntiú de 
go gcuirtear treoracha coinneála i bhfeidhm maidir 
leis na taifid uile a choinnítear agus a sheoltar 
chuig an stóráil.

COSAINT SONRAÍ
Ní mór don Chomhairle a chinntiú go 
bpróiseálfaidh sí sonraí pearsanta a foirne, a 
custaiméirí, a soláthraithe agus aon duine eile (dá 
ngairtear ábhair sonraí) i gcomhréir le forálacha an 
Achta um Chosaint Sonraí 2018 agus an Rialacháin 
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (AE) 2016/679.

Bunús Taisc Uimhir Dúnta Oscailte

Clár Oibre 15 11 4
Tasc Breise 13 9 4
Iomlán 28 20 8
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Tá Oifigeach Cosanta Sonraí i bhfeidhm ag an 
gComhairle ar féidir teagmháil a dhéanamh leis ar 
ríomhphost atdataprotectionofficer@limerick.ie. Tá 
Ról Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle leagtha 
amach in Airteagal 39 den RGCS mar seo a leanas:
• An rialaitheoir, an próiseálaí agus na fostaithe a 

dhéanann an phróiseáil a chur ar an eolas agus 
comhairle a chur orthu maidir lena n-oibleagáidí 
de bhun RGCS agus na reachtaíochta maidir le 
cosaint sonraí.

• Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
RGCS, forálacha cosanta sonraí eile de chuid an 
Aontais nó Ballstáit agus beartais an rialaitheora 
nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí 
pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, 
ardú feasachta agus oiliúint a chur ar bhaill foirne 
atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus 
maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara.

• Comhairle a chur ar fáil, nuair a iarrtar sin, maidir 
leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus 
monatóireacht a dhéanamh ar a fheidhmíocht de 
bhun Airteagal 35 den RGCS.

• Leis an údarás maoirseachta — An Coimisiún 
Cosanta Sonraí.

• Gníomhú mar phointe teagmhála don údarás 
maoirseachta maidir le saincheisteanna a 
bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear 
an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear sa 
phróiseas measúnaithe tionchair ar chosaint 
sonraí, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, 
maidir le haon ábhar eile.

• Beidh aird chuí ag an oifigeach cosanta sonraí ar 
an riosca a bhaineann le hoibríochtaí próiseála, 
agus cineál, raon feidhme, comhthéacs agus 
críocha na próiseála á gcur san áireamh.

Fuair an tAonad Cosanta Sonraí 42 Iarraidh ar 
Rochtain Ábhair Sonraí in 2021. Ba laghdú
aon iarratas amháin ón mbliain roimhe sin. As na 
hiarratais sin, deonaíodh 28 agus deonaíodh cuid 
díobh, diúltaíodh do naoi gcinn díobh, measadh go 
raibh trí iarraidh neamhbhailí agus measadh gur 
cásanna beo iad dhá iarraidh ag deireadh na bliana.

I gcás na naoi ndiúltú thuasluaite, ní raibh aon 
sonraí pearsanta ag an gComhairle i ndáil le sé 
cinn de na hiarratais sin, toisc nach raibh aon 
cheamaraí ag an gComhairle ag na suíomhanna 

ábhartha nó nach raibh aon phíosa scannáin TCI 
ábhartha ar fáil. Diúltaíodh cás amháin de réir Alt 
60 agus 162 den Acht um Chosaint Sonraí agus 
diúltaíodh don dá chás eile toisc gur measadh 
nach sonraí pearsanta iad na doiciméid a iarradh 
agus go raibh siad taobh amuigh de raon na 
Reachtaíochta Cosanta Sonraí.

Fuair an tAonad Cosanta Sonraí 86 Iarraidh ar 
Rochtain ar Shonraí Tríú Páirtí in 2021. Astu sin, 
fuarthas 78 n-iarratas ón nGarda Síochána ar 
deonaíodh 47 díobh/ar deonaíodh cuid díobh, 
diúltaíodh 25 iarratas toisc nach raibh na sonraí 
pearsanta a iarradh ag an gComhairle, rinneadh 
dhá iarraidh a atreorú chuig na rialaitheoirí sonraí 
ábhartha, tarraingíodh siar ceann amháin agus 
bhí triúr ar siúl ag deireadh na bliana. Fuarthas 
ocht n-iarratas ó Thríú Páirtithe eile. Deonaíodh 
trí cinn de réir mar a fuarthas taifid ábhartha agus 
sainaithníodh bunús dlí chun sonraí pearsanta a 
roinnt. 

Diúltaíodh cúig cinn, toisc nár aimsíodh aon taifid 
ábhartha agus i gcásanna áirithe níor suíodh aon 
bhunús dlí chun sonraí pearsanta a roinnt.
Chuir an tAonad Cosanta Sonraí an oiliúint seo 
a leanas ar fáil d’fhoireann Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh:
• Oiliúint éigeantach ar líne maidir le Cosaint 

Sonraí Ginearálta.
• Oiliúint Sonraí.
• Oiliúint i ndáil le hIarratas ar Rochtain Ábhair 

Sonraí.
• Oiliúint DPIA.

I mí na Nollag 2021, fuair an Chomhairle an 
cinneadh deiridh ón gCoimisinéir Cosanta 
Sonraí maidir le hiniúchadh ar theicneolaíochtaí 
faireachais a imscartar.

Tá an cinneadh á scrúdú go mion faoi láthair ag 
an gComhairle agus tá athbhreithniú á dhéanamh 
aici ar na himpleachtaí a bhaineann leis d’fhonn 
na gníomhaíochtaí ceartaitheacha uile is gá 
a dhéanamh. Tá na céimeanna iomchuí uile á 
dtabhairt ag an gComhairle freisin, ar céimeanna 
iad a shainordófar agus a dhéanfaidh anailís ar na 
moltaí a rinneadh sa Chinneadh.



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

57

BAINISTÍOCHT SAORÁIDÍ
Tháinig méadú ar líon na bhfoirgneamh 
corparáideach a bhainistigh Áiseanna in 2021 
ó chúig fhoirgneamh go seacht bhfoirgneamh. 
Chomh maith le Ceathrúna Ché na gCeannaithe, 
Oifigí Dhoras an Dúill agus Theach Lios an 
tSeanalta, cuireadh dhá oifig nua leis ag Teach 
Carlton agus Teach Barrow chomh maith le 
Músaem Luimnigh agus Oifigí Athghiniúna Baile 
an Róistigh.

Fágadh na hoifigí Granary agus Sráid Phádraig as 
feidhm i Samhradh 2021.

Tá thart ar 32.000 m² achar iomlán i bpunann 
na bhFoirgneamh Corparáideach do suas le 800 
ball foirne ina bhfuil foirgnimh d’aoiseanna agus 
riochtaí éagsúla le roinnt de na foirgnimh atá faoi 
chosaint.

Chomh maith leis na Foirgnimh Chorparáideacha 
a bhainistiú, cuireann an Fhoireann Áiseanna 
comhairle ar fáil maidir le cothabháil foirgneamh 
agus sábháilteacht COVID do bhainisteoirí gach 
oifig de chuid na Comhairle atá lonnaithe ar fud an 
Chontae, lena n-áirítear Oifigí Ceantair, Stáisiúin 
Dóiteáin, Foirgnimh Ealaíon, agus Leabharlanna. 
Tá sé mar aidhm le himeacht ama cur leis an 
bpunann Bainistíochta Saoráidí d’Fhoirgnimh 
Chorparáideacha chun gach foirgneamh de chuid 
na Comhairle a chur san áireamh.

Bainistíonn an Fhoireann Áiseanna cothabháil 
laethúil Fhoirgnimh na nOifigí Corparáideacha 
le cúnamh ó Chonraitheoir Cothabhála agus 
baill foirne in ionaid Áiseanna a bhainistíonn 
deisiúcháin, slándáil, tithe agus bainistíocht 
imeachtaí.

Ina theannta sin, bainistíonn an fhoireann soláthar 
na nithe seo a leanas:
• Oibreacha uasghrádaithe ar sheirbhísí 

riachtanacha tógála.
• Feistithe oifigí athchóirithe.
• Máistirphleanáil a dhéanamh ar Uasghráduithe 

foirgneamh,
• Aistrithe oifige a sceidealú agus a éascú.
• Foirne agus conraitheoirí comhairliúcháin 

deartha a sholáthar agus a bhainistiú.
• Conradh Bainistíochta maidir Cothabháil 

Ilbhliantúil Foirgnimh.
• Sláinte agus Sábháilteacht a bhainistiú, 

seirbhísiú reachtúil agus cothabháil gléasra 
tógála.

• Imeachtaí cathartha, cruinnithe comhairle, 
comhaireamh toghchán a óstáil.

• Comhordú a dhéanamh ar riachtanais saoráidí 
na dtionóntaí inár n-oifigí, lena n-áirítear Uisce 
Éireann, General Motors agus Fáilte Éireann.

• Bainistiú ar ghlanadh ar conradh, diúscairt 
dramhaíola agus laghdú ar úsáid fuinnimh.

Foireann Áiseanna Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
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TIONSCADAIL

Sábháilteacht Foirgnimh COVID
In 2021, don dara bliain, lean an Fhoireann 
Áiseanna ag tabhairt aghaidh ar an dúshlán a 
bhaineann le  a choinneáil slán ó COVID do bhaill 
foirne riachtanacha atá ar an láthair sna hoifigí 
chun seirbhísí a sholáthar dár gcustaiméirí.

Áiríodh leis sin dáileoirí glóthán agus soláthairtí 
díghalraithe a chur ar fáil d’oifigí, córais fheabhsaithe 
maidir le glanadh ar conradh, teorainneacha 
áitíochta a lua le spásanna oifige, córais scuaine do 
chntair phoiblí agus suiteáil comharthaíochta COVID 
ar fud ár bhfoirgnimh go léir.

Aistriú an Láithreáin Ceoldrámaíochta
Chríochnaigh Bainistíocht Saoráidí feistiú na 
n-oifigí nua i dTeach Carlton agus i dTeach 
na Bearú, lena n-áiríodh Leabharlann nua na 
Cathrach, chun éascú a dhéanamh ar aistriú Oifigí 
na Comhairle ar Shráid na Gráinsí agus ar Shráid 
Phádraig mar chuid d’athfhorbairt an Láithreáin 
Ceoldrámaíochta.

Feistithe Oifige
Rinneamar oifigí éagsúla a fheistiú le linn 2021 
lena n-áiríodh oifigí i mBaile an Róistigh agus 
cuireadh tús le feistiú oifigí nua don Fhoireann 
Taistil Ghníomhach nua i dTeach na Bearú.

Oibreacha Seachtracha Soilsithe Daite ar 
Cheanncheathrú Chorparáideach Ché na 
gCeannaithe 
Rinne Bainistíocht Saoráidí soilsiú daite 
seachtrach nua a shuiteáil do façade abhann na 
Ceanncheathrún Corparáidí ag Cé na gCeannaithe. 
Tharla go leor imeachtaí soilsithe daite anseo agus 
in Oifigí Thuar an Daill i gcaitheamh 2021 chun 
imeachtaí feasachta náisiúnta agus cluichí spóirt 
éagsúla a cheiliúradh.
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SOLÁTHAR
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh an fhreagracht atá uirthi i ndáil le cloí leis 
na Rialacha Soláthair faoi mar a leagtar amach iad 
i dTreoir  an Aontais Eorpaigh maidir le Soláthar 
Poiblí 2014/24/AE. Glacadh an Beartas Soláthair 
2021-2023 i mí Aibreáin agus leagtar amach go 
soiléir ann an timthriall ó sholáthar go pá. Cuireann 
an tAonad Soláthair tacaíocht agus treoir ar fáil 
maidir le gníomhaíochtaí soláthair, déanann sé 
monatóireacht ar chomhlíonadh soláthair agus 
déanann sé tomhas ar chomhlíonadh i gcomparáid 
leis an gcaiteachas iomláin.In 2021, tá ráta 
comhlíonta 99% ag an gComhairle i gcomparáid 
leis an gcaiteachas bliantúil.

Bunaíodh an tAonad Formhaoirseachta 
Forfheidhmithe mar thoradh ar iniúchadh 
inmheánach agus tagann sé faoi shainchúram 
an tSoláthair. Chuaigh an tAonad i bhfeidhm 
ar an 16 Lúnasa agus cuireann sé deighilt 
dualgas ar fáil sa timthriall soláthair agus is é 
feidhm na foirne bailíochtú a dhéanamh ar gach 
foréileamh a ardaítear ar fud na Comhairle trí 
chéile chun comhlíonadh soláthair a chinntiú 
agus chun foréilimh atá á n-ardú a dhéanamh 
comhsheasmhachagus caighdeánach. Idir mí 
Lúnasa agus mí na Nollag, phléigh an tAonad le 
7,327 bhforéileamh san iomlán.

SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ
Le linn 2021, lean an Fhoireann Seirbhísí do 
Chustaiméirí de thacaíocht a thabhairt do 
chustaiméirí agus d’ionadaithe tofa ag an 
gcéad phointe teagmhála trí bhíthin ceisteanna 
custaiméirí a fhreagairt ar an nguthán, ar an 
ríomhphost, ar MyLimerick agus ar na meáin 
shóisialta. De thairbhe phaindéim leanúnach 
COVID dúnadh oifigí na Comhairle don phobal 
i mí Eanáir agus níor athosclaíodh iad go dtí an 
9 Lúnasa, ach  leanadh de chásanna a chruthú, 
d’íocaíochtaí a phróiseáil, foirmeacha iarratais 
a chur sa phost ar iarraidh, agus d’iarratais ar 
sheirbhísí na Comhairle a éascú gan bhriseadh.

Tháinig méadú suntasach ar éilimh na cúloifige 
agus oifigí na Comhairle dúnta don phobal. Chuir 
na baill foirne go mór leis an aistriú chuig an 
gcianobair agus rinne siad iarrachtaí ollmhóra 
chun cinntiú de go gcuirfí isteach ar an tseirbhís 
a laghad agus ab fhéidir. Ba ar coinne amháin a 
rinneadh cuairteanna custaiméara, nuair ba ghá 
sin, agus bainistíodh iad ar mhodh a chinntigh 
folláine agus sábháilteacht gach duine.

Bhí líon na nglaonna ar na hionaid glaonna ard 
in 2021, agus freagraíodh 151,688 nglao gutháin, 
tháinig méadú 44% ar líon na ríomhphost go 
37,496, agus rinne an Fhoireann Seirbhísí do 
Chustaiméirí 556 Ghiolc a phróiseáil freisin.

Thug 9,811 chustaiméir cuairt ar ár gcuntair phoiblí 
i gCé na gCeannaithe agus i dhuar an Daill, nuair a 
bhíomar ar oscailt arís i mí Lúnasa, chun rochtain a 
fháil ar na seirbhísí éagsúla a chuir an Chomhairle 
ar fáil. Rinneadh 35,466 iaratas a logáil ar ár gCóras 
Bainistíochta Caidreamh Custaiméara agus rinne ár 
mBaill Thoga, Teachtaí Dála agus Seanadóirí 8,806, 
nó 25%, díobh siúd.

Is féidir le hIonadaithe Poiblí agus custaiméirí an 
tairseach My Limerick ar www.limerick.ie a úsáid 
chun cásanna a logáil agus a rianú. Fuarthas 4,158 
gcás san iomlán tríd an tairseach sin le linn 2021, 
agus rinne Ionadaithe Poiblí 3,421, nó 82% díobh a 
logáil.
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Lean Seirbhísí Custaiméara de bheith ag obair go 
dlúth leis na hionadaithe tofa chun feabhas a chur 
ar úsáid an ardáin My Limerick agus chun feabhas 
a chur ar an gcaighdeán faoina ndearnadh cásanna 
a thaifeadadh, a bhainistiú agus a fhreagairt.

Le linn 2021, neartaigh Seirbhísí Custaiméara 
ról Bhainisteoirí Cuntais na gComhairleoirí a 
thuilleadh, trí fhoireann bhreise a chur leis chun 
leanúint d’fheabhas a chur ar an tseirbhís a 
chuirtear ar fáil dár mBaill Thofa. Cuireann siad 
tacaíochtaí tábhachtacha ar fáil chun luas agus 
caighdeán na bhfreagraí ar uiríll a fhaightear thar 
ceann shaoránaigh Luimnigh a bharrfheabhsú.

Líne Freagartha Pobail COVID-19: Thug Seirbhísí 
do Chustaiméirí faoi thacaíocht a thabhairt don 
tionscnamh seo a chur i gcrích i gcomhar leis an 
Roinn Forbartha Pobail Uirbigh agus Tuaithe agus 
le hoibrithe deonacha pobail ar fud Luimnigh. 
Tugadh an líne tacaíochta sin isteach mar bheart 
chun cabhrú leis na teaghlaigh sin a raibh 
tacaíocht ag teastáil uathu chun príomhriachtanais, 
amhail bia, breosla agus oidis leighis, a bhailiú 
agus a sholáthar. I gcaitheamh 2021, chuir Seirbhísí 
Custaiméara 819 n-iarratas i gcrích i ndáil leis 
an tionscnamh seo, ar méadú 44% ó 2020 é sin. 
Cuireadh deireadh leis an tseirbhís sin ó mhí na 
Samhna 2021 amach.

Is iad Seirbhísí do Chustaiméirí an chéad phointe 
teagmhála agus cuireann siad ról lárnach ar 
fáil maidir le cuidiú leis an Roinn Oibríochtaí an 
t-éileamh méadaithe ar iarratais ar sheirbhísí 
de bharr drochaimsire a bhainistiú. Bhí Stoirm 
Barra ag séideadh i mí na Nollag, rud a d’fhág go 
raibh na bóithre dúnta go sealadach mar gheall 
ar am drochaimsir. Agus í ag dul ar bun ar an 7 
Nollaig, taifeadadh séideáin ghaoithe 115 km san 
uair le linn Stoirm Barra, rud a rinne damáiste do 
réadmhaoin, do bhóithre agus do chrainn ar fud an 
chontae. I measc na n-iarratas seirbhíse bhí crainn 
leagtha, cothabháil tithíochta agus deisiúcháin ar 
dhamáiste a bhain le huisce dromchla.

IARRATAIS AR SHAORÁIL FAISNÉISE
Is é beartas Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh rochtain a thabhairt do bhaill den 
phobal ar fhaisnéis atá i seilbh an Údaráis de réir 
fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise.
Tá tuilleadh faisnéise agus foirmeacha iarratais 
ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle https://
www. limerick.ie/council/services/your-council/
freedom- of-information

In 2021, fuair Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 246 iarratas faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise 2014.

IARRATAIS OMBUDSMAN
Bunaíodh Oifig an Ombudsman faoin Acht 
Ombudsman 1980. Is é ról na hOifige imscrúdú a 
dhéanamh ar ghearáin maidir le gníomhaíochtaí 
riaracháin, moilleanna nó neamhghníomhaíochtaí 
a dhéanann dochar do dhaoine nó do 
chomhlachtaí agus iad ag plé le comhlachtaí stáit 
lena n-áirítear Údaráis Áitiúla.

In 2021, dhéileáil Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh le 52 ghearán a rinneadh leis 
an Ombudsman i ndáil le cinntí/gníomhaíochtaí a 
rinne an Chomhairle. As na 52 ghearán sin, seo a 
leanas tá miondealú ar thorthaí na n-imscrúduithe 
a rinne Oifig an Ombudsman:

Cásanna oscailte ar an 01/01/2021 9
Iarratais a fuarthas 2021 246
Ceadaithe 41
Leathcheadaithe 88
Diúltaithe 57
Aistarraingthe (a raibh 26 díobh 
neamhbhailí) 53
Aistrithe 4
Cásanna oscailte ar an 31/12/2021 12

Cásanna dúnta 28
Cinntí nach bhfuil déanta go fóill 24

https://www.limerick.ie/council/services/your-council/freedom-of-information
https://www.limerick.ie/council/services/your-council/freedom-of-information
https://www.limerick.ie/council/services/your-council/freedom-of-information
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ROCHTAIN AR FHAISNÉIS 
COMHSHAOIL
Cloíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
leis na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol 2007 go 2014, faoina gcaithfear, faoi 
réir eisceachtaí áirithe, faisnéis a bhaineann leis an 
gComhshaol a chur ar fáil ach í a iarraidh. In 2021, 
fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
14 iarratas. Seo a leanas miondealú na gcinntí a 
rinneadh:

ATHÚSÁID FAISNÉISE EARNÁLA 
POIBLÍ
Ceadaíonn Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 do dhuine 
aonair nó d’aonán dlíthiúil iarratas a dhéanamh 
ar Chomhlachtaí Poiblí cáipéisí a fhoilsiú lena 
n-athúsáid.

Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 0 
iarratas in 2021.
 

MARGAÍOCHT AGUS CUMARSÁID

Tá Roinn Margaíochta agus Cumarsáide 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
freagrach as cumarsáid chorparáideach a 
láimhseáil agus as insint dhearfach Luimnigh 
a fhorbairt agus a chur chun cinn do mhuintir 
na háite, do chuairteoirí agus d’infheisteoirí 
idirnáisiúnta trí fheachtais dhinimiciúla leanúnacha 
ar fud na meán traidisiúnta agus na meán nua.

Aithníodh nádúr agus réimse na hoibre a 
dhéanann an Roinn ar fud na Comhairle i lár 
na bliana nuair a athraíodh Stiúrthóireachtaí ó 
Fhorbairt Eacnamaíoch go Seirbhísí Tacaíochta.

I measc na bpríomhimeachtaí i gcaitheamh 2021, 
seoladh an feachtas ‘Double Your Summer’, Lá 
Fhéile Phádraig Luimnigh ar líne, taispeántas 
grianghrafadóireachta uathúil ‘Shaped By Limerick’, 
Limerick Live @ CONFIRM — taispeántas de 
nuálaíocht an réigiúin. Baineadh amach os cionn 
1.8 milliún úsáideoir uathúil ar Limerick.ie in 2021.
Rinneadh an obair sin faoi scáth staid athraitheach 
COVID-19, agus bhí an Roinn lárnach maidir le 
teachtaireachtaí agus cumarsáid na Comhairle i 
dtaca leis an bpaindéim a scaipeadh.

Áiríodh ar ghníomhaíocht na Roinne:

Cumarsáid Chorparáideach: 
• Ról lárnach a ghlacadh i bhfreagairt na 

Comhairle ar Covid-19 mar chuid den Fhoireann 
Bainistíochta Géarchéime a bunaíodh chun 
maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
na Comhairle i bhfianaise na paindéime.

• Bainistíocht caidrimh phoiblí agus meán a 
dhéanamh ar thionscadail na Comhairle lena 
n-áirítear 246 eisiúint nuachta a eisiúint, 97 
n-óráid Méara a dhréachtú, na céadta ceist ó na 
meáin áitiúla agus náisiúnta a fhreagairt agus 
cuntais iomadúla na Comhairle ar na meáin 
shóisialta a bhainistiú.

• Oibriú le FSS, Ospidéil Ollscoil Luimnigh, 
an Garda Síochána, institiúidí tríú leibhéal 
agus breisoideachais, Grúpa na Sionainne 
agus údaráis áitiúla eile ar fud an Iarthair-
Láir chun cumarsáid a dhéanamh i gcomhar 

Cásanna oscailte ar an 01/01/2021 0
Iarratais a fuarthas 2021 14
Ceadaithe 10
Leathcheadaithe 3
Diúltaithe 1
Cásanna oscailte ar an 31/12/2021 0
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leis an bpobal faoi Covid-19 tríd an haischlib 
#MidWestTogether.

• Tacaíocht caidrimh phoiblí agus margaíochta a 
chur ar fáil do ranna inmheánacha na Comhairle 
dá bhfeachtais chumarsáide phoiblí i rith na 
bliana, lena n-áirítear: 

 o Smaoinigh roimh Pháirceáil (Forbairt 
Fhisiciúil).

 o Comhairliúchán poiblí ar Phlean Forbartha 
Luimnigh (Forbairt Eacnamaíoch).

 o Seoladh Ghlasbhealach Uirbeach Chaladh 
an Treoigh (Taisteal Gníomhach).

 o Limerick Is Open for Business  — 
Athbheochan Shráid Uí Chonaill (an 
Chomhfhorbairt Áite & an Réimse Poiblí).

 o Seoladh Ghlasbhealach Luimnigh 
(Turasóireacht).

 o Lá Idirnáisiúnta na mBan (Comhairleoirí).
 o Seoladh Aip Aimsitheora Spáis do 

Dhaoine faoi Mhíchumas (Iompar & 
Soghluaisteacht).

 o LIVE @ Confirm Showcase of Innovation 
(Smart Limerick).

 o Ireland Reads (Leabharlanna).
 o Seachtain na Fiontraíochta Áitiúla 2021 (an 

Oifig Fiontair Áitiúil).
 o Feachtas feasachta maidir le Cac Madra
  (Feasacht ar an gComhshaol).

• Teagmháil fhairsing a dhéanamh le grúpa meán 
domhanda Forbes tar éis alt míchruinn ar líne a 
fhoilsiú, rud a chinnteoidh imeacht idirnáisiúnta 
do Luimneach in 2022 dá thairbhe sin. Nuair 
a seoladh feachtas #LimerickAndProud ar 
na meáin shóisialta ina dhiaidh sin, cuireadh 
tuilleadh feabhais ar thionchar an fheachtais 
ag an mbunleibhéal de réir mar a bhailigh an 
haischlib neart agus bhain níos mó ná 1,600 
úsáideoir úsáid as ar Twitter le 8.6 milliún 
imprisean.

• Páirt a ghlacadh in #YourCouncilDay, 
tionscnamh náisiúnta na meán sóisialta lena 
gcuirtear chun cinn seirbhísí a sholáthraíonn na 
húdaráis áitiúla. Bhí cuntas Twitter Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh sa 3ú háit as an 
iomlán de 1,552 úsáideoir agus thuill Limerick.ie 
an teideal mar atá ‘Top Tweet for Engagement’.

• Seimineár gréasáin dar teideal ‘Bealaí praiticiúla 
chun an leas is fearr is féidir a bhaint as Branda 
Luimnigh’ a chur ar fáil do bhaill Chomhlachas 
Tráchtála Luimnigh.

• 2,198 bpostáil a dhéanamh ar chuntas Twitter 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
agus lucht leanúna iomlán mar atá 17,002.

Margaíocht:
• 1,885 imeacht, 899 n-alt agus 113 conláiste nua 

a chur le Limerick.ie.
• 63 ríomhnuachtlitir Limerick.ie, ceithre 

fheasachán gnó ráithiúla Limerick.ie agus 12 
r-phost foirne mhíosúla a eisiúint.

• poiblí sna meáin shóisialta agus dhigiteacha 
a sheoladh chun cúig sainfheithicil bóthair 
a ainmniú i bhflít Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh. Ghin an feachtas 
rannpháirtíochta poiblí #ReadySpreadyGo 1,096 
iontráil, agus roghnaíodh na buaiteoirí trí vóta 
poiblí trí shuirbhéanna Twitter.

• Feachtas margaíochta ilmheán dhá sheachtain 
go leith a bhainistiú do chlár fíorúil imeachtaí 
Fhéile Naomh Pádraig, Tune In To Take Part. Le 
tacaíocht ó Fháilte Éireann, dhírigh an feachtas 
ar ábhar tarraingteach ar líne, ar ghlasú cinn 
scríbe a fhorbairt agus cuireadh béim ar leith 
ar fháilte a chur roimh dhiaspóra Luimnigh. 
Bhí de thoradh ar an bhfeachtas sóisialta agus 
digiteach 1.4 milliún imprisean, 642,740 amharc 
físe, agus 7,903 úsáideoir ó 69 dtír a logáil 
isteach ar Limerick.ie/StPatricksFestival.

• Comhoibriú le Fáilte Éireann i seoladh rathúil 
an ainmniúcháin ‘Limerick, a Wild Atlantic Way 
Gateway City’.

• Oibriú le Roinn Turasóireachta Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ar ionchorprú 
Branda Luimnigh ar fud Straitéis Aimsithe 
Bealaí Chathair Luimnigh agus pleananna 
Glasbhealaigh Luimnigh.

• Tacaíocht mhargaíochta/chomhthaobhacht a 
chur ar fáil dóibh seo a leanas: Turasóireacht 
Éireann mar chuid d’fheachtas idirnáisiúnta 
bolscaireachta lena húsáid amach anseo i 
margaí na hÁise; Imeacht Domhanda Éicea-
Turasóireachta sa Tuirc d’oibreoirí idirnáisiúnta 
turas agus do ghníomhairí taistil; Fáilte Éireann 
sula seolfar a bhfeachtas náisiúnta margaíochta 



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

63

turasóireachta ilmheán #KeepDiscovering.
• Clúdach preasa náisiúnta agus gnéithe meán 

a chinntiú, lena n-áirítear Ireland Investment 
Guide, NY Times; Future of our Cities, The Irish 
Times; Limerick on the Rise, Irish Examiner; 
Limerick Feature, Sunday Business Post agus 
clúdach ar leathanach tosaigh an Irish Examiner 
do sheoladh Fhéile Snagcheoil Luimnigh 2021.

• Páirt a ghlacadh i Lá na gComhchathracha tar 
éis cuireadh a fháil ó Leas-Mhéara Debrecen, an 
Ungáir.

• Comhoibriú le Virgin Media One chun craoladh 
seachtrach a léiriú do Ireland AM ar Luimneach 
ina mbeidh Cathair Luimnigh, Ráth Caola, 
an Chaisleán Nua Thiar agus Glasbhealach 
Luimnigh.

• Páirt a ghlacadh in ‘Picture My City’, taispeántas 
fíorúil grianghrafadóireachta le New Brunswick 
Sister Cities Association, New Jersey, Stáit 
Aontaithe Mheiriceá, ina dtaispeántar íomhánna 
óna gcomhchathracha ar fud an domhain lena 
n-áirítear Luimneach, Debrecen (an Ungáir) 
agus Fukui & Tsuruoka (an tSeapáin).

• Taispeántas grianghrafadóireachta amuigh 
faoin aer ‘Shaped by Limerick’ a fhorbairt agus a 
sheoladh ag Suíomh Ceoldrámaíochta ar Shráid 
Rutland agus Sráid Phádraig ag ceiliúradh 
daoine aonair ar eiseamláirí de Luimneach iad.

• Bainistiú a dhéanamh ar fheachtas margaíochta 
turasóireachta ilmheán náisiúnta ocht 
seachtaine Double Your Summer chun 
Luimneach a shuíomh mar cheann scríbe saoire 
baile maidir le luach ar airgead, fáilteachas agus 
spleodar. I measc na dtorthaí tosaigh: 7,584,631 
imprisean; 5,426,884 clúdach meán tuillte/
deis a fheiceáil; 37,731 rannpháirtíocht; 34,997 
n-amharc iomlán ar leathanaigh gréasáin.

• Ábhar grianghrafadóireachta nua a chruthú ina 
mbeidh déimeagrafach faoi 30 bliain d’aois, 
chun ár mbanc íomhánna bolscaireachta 
a mhéadú agus chun athoscailt gnólachtaí 
Luimnigh a chur os comhair an phobail.

• Teagmháil leanúnach a dhéanamh le pobal Gnó 
Áth Dara i bhforbairt Bhranda Áth Dara.

• Dréacht-Straitéis um Chur Chun Cinn 
Infheistíochta a ullmhú do Luimneach chun FDI 
méadaithe a mhealladh go Luimneach.

• Teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Trádála 

agus Infheistíochta maidir le sócmhainní 
margaíochta a shainaithint agus a ullmhú 
chun infheistíocht mhéadaithe a mhealladh go 
Luimneach, roimh mhisin bhóthair/trádála na 
Ríochta Aontaithe atá ar na bacáin.

• Tionscadail Mhargaíochta ar an ngearrliosta 
i nGradam Feabhais in Chambers Ireland 
Excellence in Local Government Awards 2021:

 o  Limerick - 50 Days of Summer in 
Supporting Tourism.

 o Lá Fhéile Phádraig Luimnigh 2021: Tune in 
to Take Part in Festival of the Year.

• Gné taistil 10 nóiméad faoi Luimneach a 
fháil ar an Elaine Show de chuid Virgin Media 
Television agus agus alt taistil in Irish Daily Mail 
le Michelle Walsh Jackson.

• Tacú le CLG Luimnigh do Chraobhchomórtas 
Iomána Sinsir na hÉireann 2021, lenar áiríodh 
glasú Luimnigh a chomhordú; cur chun 
cinn fairsing ar ár gcainéil meán sóisialta 
agus Limerick.ie agus cruthú Gailearaí 
Abú Fan Luimneach ag ceiliúradh an bhua 
stairiúil. Bhí 14 milliún imprisean san iomlán 
ag #LuimneachAbú (líon na n-uaireanta a 
taispeánadh post) le clúdach iomlán mar atá 4.6 
milliún úsáideoir (an líon daoine a chonaic an 
t-ábhar uair amháin ar a laghad), ag aontú lucht 
leanúna Luimnigh ar fud an domhain.

• Tacú le foilsiú Back 2 Back, cuimhneachán 
grianghrafadóireachta a léiríonn rath 
iománaíochta uile-Éireann Luimnigh 
in 2020 agus in 2021, le Sportsfile, 
príomhghníomhaireacht grianghrafadóireachta 
spóirt na hÉireann.

• Cláir taistil a chomhordú do chóipscríbhneoirí 
Guide Travel Frommer’s Travel Guide nuair a 
thugann siad cuairt ar Luimneach.

• Freastal ar na seisiúin eolais is déanaí faoin 
tionscal de chuid Tourism Ireland agus Fáilte 
Éireann.

• Teagmháil leanúnach a dhéanamh le líonra 
Ambasadóirí Branda Luimnigh.

• Postáil 534 uair ar Limerick.ie Facebook le lucht 
leanúna iomlán 32,319.

• Postáil 623 uair ar Twitter Limerick.ie le lucht 
leanúna iomlán 20,478.



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

64

• Postáil 135 uair agus 111 Scéal a chruthú ar 
Instagram Limerick.ie le lucht leanúna iomlán 
19,957.

· Postáil 232 uair ar LinkedIn Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh le lucht 
leanúna iomlán 8,123.

• Cuairteanna uathúla ar láithreáin Limerick.ie do 
2021: 1853856.

• Scannáin a chomhordú le Leithinis TV do 
Luimneach speisialta le craoladh i Stáit 
Aontaithe Mheiriceá.

• Feachtas margaíochta digití dhá sheachtain 
do Chathair na Mac Léinn i Luimneach a chur i 
bhfeidhm chun dul i ngleic le daonra mic léinn 
tríú leibhéal Luimnigh agus chun dul i ngleic le 
hEarnáil Oideachais Thríochaigh Luimnigh chun 
Luimneach a chur chun cinn mar rogha do mhic 
léinn ionchasacha.

• Ag obair leis an earnáil tríú leibhéal chun 
feachtas margaíochta nua ‘No Place Like 
Limerick’ a fhorbairt chun Luimneach a chur 
chun cinn mar áit bhríomhar agus mar rogha 
tarraingteach do mhic léinn atá ag pleanáil ar 
aghaidh chuig an gcoláiste.

• Freastal ar chomhdháil dhomhanda brandála 
‘City Nation Place’ chun iniúchadh a dhéanamh 
ar ról athraitheach na mbrandaí áite in 
atógáil geilleagar áiteanna níos inbhuanaithe. 
Iarradhorthu breithiúnas a thabhairt ag Gradaim 
CNP tar éis do Bhranda Luimnigh a bheith 
rathúil ag searmanas 2020.

• Comhoibriú le daoine mór le rá i Luimneach 
i rith na bliana chun Luimneach a chur chun 
cinn i measc lucht féachana níos leithne lena 
n-áirítear an t-imreoir haca Oilimpeach Róisín 
Upton; finscéal iománaíochta Cian Lynch; 
An cócaire teilifíse Eoin Sheehan; Láithreoir 
teilifíse/raidió agus colúnaí Louise Cantillon; 
faisean stylist Celia Holman Lee agus údar agus 
cócaire Trisha Lewis.

• Forbairt leanúnach ar Shiopa Luimnigh, 
margadh fíorúil a nascann tomhaltóirí go 
díreach le gnólachtaí Luimnigh, rud a ligeann 
dóibh siopadóireacht a dhéanamh go sábháilte 
agus go héifeachtúil agus ag an am céanna tacú 
leis an ngeilleagar áitiúil. Gnéithe an t-ardán ar 
líne anois 318 trádálaithe áitiúla a dhéanamh 
níos éasca ná riamh chun siopadóireacht áitiúil, 
tacaíocht áitiúil.

• Feachtas margaíochta ilmheán seacht 
seachtaine a chur ar fáil don Nollaig i 
Luimneach 2021 chun gníomhaíochtaí Fhéile 
a chur chun cinn le béim mhór ar thomhaltóirí 
a spreagadh le siopadóireacht a dhéanamh i 
Luimneach agus tacú leis an ngeilleagar áitiúil. 
I measc na bhfigiúirí barrlíne tá: Imprisean 
iomlán: 4,007,486; Cad a tharlaíonn má 
chliceálann tú ar nasc: 33,425; Fístéipeanna: 
1,370,850; Rannpháirtíochtaí: 189,659; Iomlán na 
nAmharcanna Gréasáin: 98,852.

• Ag cinntiú Nollag i Luimneach ar RTÉ One’s 
Today Show le Maura & Daithí, a craoladh beo ó 
Luimneach.
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IONAD 
COMHSHEIRBHÍSÍ 
NÁISIÚNTA AGUS 
RÉIGIÚNACHA
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IONAD COMHSHEIRBHÍSÍ UM 
ÍOCAÍOCHT CÚNAIMH TITHÍOCHTA 

Oibríonn Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh (LCCC) an tIonad Seirbhísí Comhroinnte 
um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) thar 
ceann 31 údarás áitiúil agus Feidhmeannach 
Réigiúnach do Dhaoine gan Dídean (DRHE). 
Bronnadh an teagmháil náisiúnta do chustaiméirí 
agus an tSeirbhís Chomhroinnte idirbheartaíochta 
airgeadais seo ar an LCCC in 2016 tar éis 
próiseas tairsceana. Tá an tIonad Seirbhísí 
Comhroinnte ÍCT mar chuid den Stiúrthóireacht 
Náisiúnta agus Réigiúnach um Sheirbhísí 
Comhroinnte taobh istigh de Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh agus tacaíonn seirbhísí 
comhairle lena n-áirítear acmhainní daonna, TFC, 
Airgeadas agus seirbhísí tacaíochta eile de chuid 
na Comhairle. B’ionann an caiteachas bliantúil 
iomlán ar an ÍCT agus €695 m in 2021.

Is é is aidhm do HAP SSC éifeachtúlachtaí 
airgeadais agus oibríochtúla níos fearr a chur 
ar fáil dá chliaint údaráis áitiúil trí sholáthar 
láraithe seirbhíse; seirbhís do chustaiméirí dea-
chleachtais a sholáthar trí ghealltanas leanúnach 
d’infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua bainistíochta 
SSC; agus, le bheith ina mhol bainistíochta 
sonraí agus anailísíochta dea-chleachtais do 
HAP, ag rannchuidiú le beartas, straitéis agus 
oibríochtaí níos fearr le haghaidh SSC HAP agus a 
gheallsealbhóirí.
 
Tá ÍCT aitheanta mar chuid lárnach den straitéis 
náisiúnta chun córas tacaíochtaí tithíochta níos 
comhtháite a chur ar fáil:
• Ceadaíonn rochtain a fháil ar gach tacaíocht 

tithíochta sóisialta tríd an údarás áitiúil; agus
• Ligeann sé d’fhaighteoirí glacadh le fostaíocht 

lánaimseartha agus a dtacaíocht tithíochta a 
choinneáil.

Is iad seo a leanas na príomh-idirbhearta 
airgeadais arna ndéanamh ag HAP SSC: 
• Mar an t-ionad náisiúnta teagmhála do 

chustaiméirí don ÍCT, idirchaidreamh laethúil le 
tiarnaí talún agus tionóntaí ÍCT, agus le cliaint 
na n-údarás áitiúil.

• Bunaíodh tionóntachtaí ÍCT, cuireadh 13,000 
tionóntacht san iomlán i gcrích in 2021.

• Íocaíocht chíosa mhíosúil tiarnaí talún a bhí os 
cionn €56 mhilliún in aghaidh na míosa i mí na 
Nollag 2021.

• Cíos difreálach tionónta a ghearradh ar na 
tionóntachtaí go léir atá os cionn €3.1 milliún in 
aghaidh na seachtaine.

• Bainistiú ar an bpróiseas bailithe fiach (95-99 % 
ráta bailithe míosúil).

• Os cionn 64,000 glao ó chustaiméirí agus 
27,000 r-phost custaiméara a láimhseálann an 
roinn bailithe fiach.

• D’eisigh an roinn bailithe fiachais 245,000 
ráiteas ráithiúil agus 87,000 litir chuig 
custaiméirí i riaráistí.

• Aisíocaíocht mhíosúil ón Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH).

• Faireachán, athbhreithniú agus cothabháil a 
dhéanamh ar thionóntachtaí ÍCT agus breis 
agus 55,000 leasú curtha i gcrích in 2021.

• An tseiceáil ar ghlanadh cánach ar thiarnaí 
talún.

• Anailísíocht sonraí do gheallsealbhóirí lena 
n-áirítear údaráis áitiúla agus ranna rialtais.

• Ag deireadh 2021 cuireadh breis agus 100,000 
tionóntacht ar bun ó bunaíodh an scéim.

• Rinne HAPSSC 61,907 tionóntachtaí 
gníomhacha HAP a bhainistiú amhail ón 31 
Nollaig 2021.

IONAD COMHSHEIRBHÍSÍ 
NÁISIÚNTA AGUS RÉIGIÚNACHA
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BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 
RÉIGIÚIN AN DEISCIRT

PLEAN BAINISTÍOCHTA 
DRAMHAÍOLA RÉIGIÚIN AN 
DEISCIRT 2015-2021
Tá 10 n-údarás áitiúil i Réigiún Dramhaíola an 
Deiscirt: Ceatharlach, An Clár, Cathair Chorcaí, 
Contae Chorcaí, Cathair agus Contae Luimnigh, 
Ciarraí, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann, Cathair agus 
Contae Phort Láirge agus Loch Garman. Tá Réigiún 
Dramhaíola an Deiscirt ar cheann de thrí réigiún 
dramhaíola na tíre. Is iad Réigiúin Dramhaíola an 
Oirthir (EMR) agus Réigiúin Dramhaíola Chonnacht 
Uladh (CUR) na Réigiúin Dramhaíola eile.

Is iad Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
agus Comhairle Contae Thiobraid Árann na 
príomhúdaráis do Réigiún Dramhaíola an Deiscirt. 
Tá siad freagrach as comhordú, cur i bhfeidhm 
agus monatóireacht Phlean Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 (an 
Plean) trí na hOifigí Réigiúnacha Pleanála um 
Bainistiú Dramhaíola (RWMPO).

Rinneadh measúnúar an bPlean sin in 2021 agus 
thángthas ar an gconclúid sa mheastóireacht 
go gcuirfí an Plean Náisiúnta Bainistíochta 
Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach 2022-2028 
in ionad an phlean reatha. Fógraíodh tréimhse 
réamhdhréachta comhairliúcháin reachtúil 
i mí an Mhárta agus tá na haighneachtaí go 
léir á mbreithniú agus an Plean Nua á ullmhú. 
Príomhcheacht a foghlaimíodh ó thréimhse an 
phlean roimhe seo is ea go bhfuil múnla soláthair 
chomhúinéireachta ríthábhachtach chun go 
n-éireoidh leis an bplean agus reáchtáladh roinnt 
ceardlann trasearnála in 2021 chun cuidiú leis na 
bearta beartais don phlean nua a fhorbairt.

MYWASTE.IE
Rinneadh dul chun cinn ar roinnt tionscnamh 
náisiúnta le linn 2021 lena n-áiríodh uasghráduithe 
ar na hardáin MY Waste chun comhairle agus 
faisnéis nuashonraithe maidir le bainistiú 
dramhaíola a chur ar fáil. Ba mhórfheachtais iad 
dramhaíl a chosc i mbun saoire sa bhaile chomh 
maith le plaistigh bhoga a thabhairt isteach sa 

bhosca bruscair tí. Léiríodh dúshláin na paindéime 
san obair My Waste le sraith ábhar frithdhumpála 
a táirgeadh chun cabhrú leis an údarás áitiúil agus 
le saoránaigh Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh dearcadh níos freagraí i leith bainistiú 
dramhaíola a spreagadh.

Reáchtáladh seó bóthair náisiúnta Food 
Waste Separation mar a bhfuair rannpháirtithe 
pacáistí dealaithe dramhaíola bia agus faisnéis 
chun fíorathrú iompraíochta maidir le scaradh 
dramhaíola bia a sholáthar agus, ar deireadh, 
chun feabhas a chur ar na rátaí athchúrsála 
chomh maith le héilliú a laghdú i gcur i láthair an 
chineáil dramhaíola seo. Is í an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide (DECC) a mhaoinigh na 
tionscadail seo.

MÍ ATHÚSÁIDE
Is é is príomhchuspóir leis an mí athúsáide a 
bunaíodh cúig bliana ó shin ná tuilleadh feasachta 
a spreagadh maidir leis na buntáistí a bhaineann 
le hathúsáid agus deisiú earraí laethúla. Is lú an 
méid dramhaíola a bhíonn ann mar gheall ar 
ghníomhaíochtaí den sórt sin, forbraítear scileanna 
athúsáide agus deisithe sa phoba dá mbarr freisin. 
Soláthraíodh clár míosa de cheardlanna, físeáin 
faisnéise agus postálacha ar na meáin shóisialta.

D’éirigh go han-mhaith leis an gcomórtas bhliantúil 
Upcycle Challenge mar chuid den Reuse Month 
agus bhí os cionn 260 iontráil ann ar fud na 
tíre ó ghrúpaí pobail amhail Botháin na bhFear, 
scoileanna, gairmithe agus daoine aonair.

LÍONADH TALÚN STAIRIÚIL
Tá dul chun cinn déanta ar an treochlár do líonadh 
talún stairiúil, rinneadh DECC imscrúduithe agus 
feabhsúchán a mhaoiniú agus caitheadh thart ar €1 
milliún in 2021. Réitigh RWMPOS creat d’imscrúdú 
a dhéanamh ar láithreáin ghréasáin stairiúla go 
náisiúnta chun na measúnuithe riosca comhshaoil 
ar láithreáin líonta talún dúnta a éascú..

MONATÓIREACHT AR ACMHAINN 
DRAMHAÍOLA
D’fhoilsigh na RWMPO tuarascáil ráithiúil ar 
acmhainneacht dramhaíola le linn na bliana agus 
léirigh tuarascáil Ráithe 1 easnamh acmhainne i 
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míonna deiridh 2021. D’oibrigh RWMPO go dlúth 
leis an earnáil, EPA, LGMA agus DECC chun bearta 
éigeandála a thabhairt isteach i Ráithe 4 chun 
cuidiú leis an scrogall acmhainne a mhaolú agus 
chun cinntiú de go ndearnadh seirbhís shásúil 
ar gach gluaiseacht dramhaíola tí, lena n-áiríodh 
bailiú dramhaíola tí, le linn 2021.

DRAMHAÍL TÓGÁLA AGUS 
SCARTÁLA
Tá tuarascáil acmhainne curtha i dtoll a chéile ag 
RWMPO maidir le dramhaíl tógála agus scartála 
ina moltar cuspóirí na eacnamaíochta ciorclaí a 
áireamh i bPleananna Forbartha Cathrach agus 
Contae. Molann sé freisin go ndéanfaí coinníollú 
ar cheadanna pleanála, ar fhaireachán acmhainne 
agus go ndéanfaí imscrúdú ar roghanna 
malartacha.

D’oibrigh RWMPOS i gcomhar le Luimneach 
2030 agus lena chomhpháirtithe chun smaointe 
smaointeoireachta agus athúsáide sa gheilleagar 
ciorclach a thabhairt isteach i dTionscadal Opera 
agus cuireadh roinnt dea-chleachtas timpeallachta 
tógtha ciorclach i bhfeidhm.

Chuaigh RWMPO i gcomhpháirt le GMIT chun 
oiliúint ar an Timpeallacht Chiorclach Thógtha a 
chur ar fáil d’Fhoireann na nÚdarás Áitiúil.

An Seó Bóthair maidir le Dramhaíl Bia _ Ionad SiopadóireachtaBhealach na 
Páirce, an 11 Samhain 2021

Postáil ar na meáin shóisialta chun an Seó Bóthair maidir le Dramhaíl Bia a 
chur chun cinn

Seolann an tAire Ossian Smith agus Ambasadóir na Foirne Glasa Roz Purcell 
an t-athbhunú plaisteach bog sa bhosca tí 06/09/21

Buaiteoir Upcycle Challenge Réigiún an Deiscirt 2021
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DÓITEÁN AGUS ÉIGEANDÁIL

Is í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
a fheidhmíonn agus a bhainistíonn na Seirbhísí 
Dóiteáin agus Éigeandála i Luimneach. Tá 
freagracht ar Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála 
Luimnigh saol agus maoin thart ar 200,000 duine 
a chosaint a bhfuil cónaí orthu i thart ar 70,000 
teach agus thart ar 18,000 áitreabh tráchtála. Tá 
an Chosaint Shibhialta mar chuid den Rannóg 
Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála. Is eagraíocht 
dheonach í seo a thacaíonn leis na seirbhísí 
éigeandála tosaigh chomh maith le cuidiú le 
himeachtaí pobail.

Tá sé réimse leathan gníomhaíochta ag an Roinn 
Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála a thacaíonn go 
frithpháirteach le seirbhís chomhtháite a sholáthar 
don phobal:
• An tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála.
• Cosc ar Dhóiteán agus Rialú Foirgnimh.
• Bainistíocht Móréigeandála.
• Ionad Réigiúnach Cumarsáide na Mumhan.
• Cosaint Shibhialta.
• Sábháilteacht Uisce.

SEIRBHÍS DÓITEÁIN AGUS 
TARRTHÁLA
Arís eile, chuir Covid-19 isteach go mór ar na 
pleananna tosaigh a bhí i bhfeidhm le haghaidh 
oiliúint i seirbhísí dóiteáin in 2021. Ag tús 2021 bhí 
dianghlasáil forfheidhmithe arís, rud a d’fhág gur 
cuireadh an oiliúint ar fad ar an stáisiún ar athló 
agus a chuir iallach orainn líon mór cúrsaí oiliúna 
taobh amuigh den láthair a chur ar ceal. Bhí sé 
beartaithe go gcuirfeadh Stáisiún Dóiteáin Chathair 
Luimnigh a gcuid traenála Bloc Scaoilte i gcrích 
go luath sa bhliain, lena n-áirítear gach duine a bhí 
ag taisteal go Bré chun oiliúint Gaireas Análaithe a 
chur i gcrích.

Ós rud é go bhfuil formhór na hoiliúna a rinneadh 
taobh istigh den tseirbhís dóiteáin reachtúil le 
tréimhsí athnuachana socraithe, bhí orainn bearta 
rialaithe breise a thabhairt isteach chun an oiliúint 
seo a reáchtáil. I measc roinnt díobh sin bhí:
• Cúrsa Traenála Náisiúnta Trodaire Dóiteáin 

Earcach trí seachtaine do 18 ball foirne as gach 

cearn den tír — Ráschúrsa Luimnigh a bhí in ann 
neart spáis a chur ar fáil chun scaradh spáis a 
chinntiú.

• Chríochnaigh 75 Comhraiceoirí Dóiteáin faoi 
Choinneáil agus Oifigigh Shinsearacha traenáil 
Teifeacha Gaireas Análaithe dhá lá — rinneadh 
é seo go háitiúil i monarcha Ráth Caola agus 
aonad monarchan ar cíos in Ardach. Arís, 
d’éascaigh siad seo timpeallacht shábháilte 
oiliúna don oiliúint seo.

• Láimhsiú Lámhleabhar/Rothaí scríobacha agus 
Éigeandála Chéad Freagraí Traenáil do gach 
Trodaí Dóiteáin Am Uile bhí ar siúl i pods de 
sheacht nó ocht in Óstán an Castletroy Park, 
áit ar cuireadh ar fáil arís timpeallacht sábháilte 
do chách. Cuireadh é seo ar fáil freisin do gach 
ball foirne a coinníodh ag leibhéal an stáisiúin i 
bpíobáin.

• Traenáil Teicneoir Tarrthála Gasta Uisce ar 
feadh 50 ball foirne i gCathair Luimnigh.

• Cuireadh oiliúint Refresher Ardán Aeróige 
Bronto ar fáil do gach ball foirne ábhartha i 
gCathair Luimnigh.

• Cuireadh traenáil chéad fhreagróirí Uisce ar 
fáil d’Oifigigh Shinsearacha agus do throdaithe 
dóiteáin faoi choinneáil.

• Cuireadh oiliúint athnuachana ar fáil do gach 
oibrí sábha slabhra.

• Cuireadh traenáil éagsúil Oifigeach ar fáil do 
roinnt Oifigeach taobh istigh den bhriogáid.

• Cuireadh oiliúint ar roinnt foirne mar 
Theagascóirí Tarrthála Uisce Swift.

• Cuireadh oiliúint ar Uirís Sláinte agus 
Sábháilteachta suas i ngach stáisiún.

• Cuireadh Traenáil Gaireas análaithe ar fáil go 
háitiúil agus i Sligeach d’fhoireann comhraic 
dóiteáin lán-aimseartha.

• Cuireadh oiliúint ar an bhfoireann in úsáid 
trealaimh agus modhanna nua.

• Cuireadh oiliúint ar an bhfoireann i ndainséir 
na dtarrthálacha agus na ndóiteán a bhain le 
Feithiclí Leictreacha.

• Chríochnaigh Earcaigh Nua traenáil Gaireas 
Análaithe dhá sheachtain i Sligeach i mí na 
Samhna.

• Chríochnaigh baill foirne éagsúla oiliúint 
in iompar dóiteáin Árainn Chreidiúnaithe i 
Sligeach agus i mBaile an Róba, Co. Mhaigh Eo.
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• D’fhreastail baill foirne éagsúla ar roinnt cúrsaí 
oiliúna de chuid na Stiúrthóireachta Náisiúnta 
ar fud na tíre.

• Reáchtáladh cúrsaí tiomána na Seirbhíse 
Éigeandála do thiománaithe fearas dóiteáin.

• Cuireadh roinnt cúrsaí oiliúna ar líne ar fáil do 
bhaill foirne éagsúla i rith na bliana.

Críochnaíodh gach ceann de na nithe thuas 
chomh maith le clár oiliúna fairsing ar an stáisiún 
a bhí á chur ar fáil i rith na bliana. Bhí na costais, 
an phleanáil, an sceidealú agus an t-ualach oibre 
breise a bhaineann leis na cuspóirí sin a bhaint 
amach go sábháilte i bhfad níos mó ná an méid 
a bheadh i gceist le haon bhliain roimhe sin mar 
gheall ar na srianta a forchuireadh le Covid. Ní mór 
ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a bhfuil 
baint acu leis.
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COSC DÓITEÁIN AGUS RIALÚ 
FOIRGNEAMH
Is í feidhm na Roinne um Chosc Dóiteáin agus 
Rialú Foirgníochta ná sábháilteacht, sláinte agus 
leas daoine a áitíonn nó a úsáideann foirgnimh 
a chinntiú, trína chinntiú go laghdaítear an baol 
dóiteáin, trí mhodhanna cuí éalaithe, trí rochtain 
do dhaoine faoi mhíchumas agus trí bhreosla agus 
fuinneamh a chaomhnú.

Chun na feidhmeanna seo a chur i gcrích, áirítear 
le hobair na roinne seo measúnú a dhéanamh 
ar iarratais ar Dheimhniú um Shábháilteacht 
ó Dhóiteán agus ar Theastais Rochtana do 
Dhaoine faoi Mhíchumas, iniúchadh ar fhoirgnimh 
thráchtála agus ar choimpléisc árasán, gearáin a 
fhiosrú agus cainteanna maidir le Sábháilteacht ó 
Dhóiteán Pobail a thabhairt.

Teastais Sábháilteachta Dóiteáin 

Deimhnithe Rochtana Míchumais

Tarchuir Pleanála

Cosaint Shibhialta

BAINISTÍOCHT MÓREIGEANDÁLA
Is iad feidhmeanna na rannóige Bainistíochta 
Móréigeandála ná forálacha Chreatlach 2006 
do Bhainistiú Móréigeandála a chur i bhfeidhm 
i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
athbhreithniú agus maoirseacht a dhéanamh ar 
Phlean Móréigeandála Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus feabhas leanúnach a chur 
ar chumas Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh freagairt d’éigeandáil mhór. 

Thionóil Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cruinnithe inmheánacha den Choiste Bainistíochta 
Móréigeandála in éineacht le roinnt cruinnithe den 
Fhoireann Bainistíochta Géarchéime mar fhreagairt 
ar Covid-19.  D’fhreastail Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh ar chruinniú an Ghrúpa Oibre 
Réigiúnaigh agus an Ghrúpa Stiúrtha Réigiúnaigh 
in 2021. Bhí cruinnithe sonracha den Ghrúpa 
Stiúrtha Réigiúnach ann freisin chun an fhreagairt 
ar phaindéim COVID-19 a phlé.

Is éard a bhí san obair a rinneadh le linn 2021 ná:•
• Athbhreithniú ar na Measúnuithe Riosca 

Réigiúnacha.
• Tástáil ar an bPlean Idirghníomhaireachta do 

Thollán Luimnigh.
• Athbhreithniú seachtainiúil ar réamhaisnéis 

na haimsire agus ar thaoidí ag an bhFoireann 
Measúnaithe Aimsire Tromchúiseacha.

• Athbhreithniú ar Phlean Móréigeandála agus 
ar Fho-Phlean do Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh.

• Freagairt ar Stoirm Barra — Nollaig 2021.

Staitisticí 2021

Líon iomlán na Teastas bailí Rochtana do  85
Dhaoine faoi Mhíchumas a fuarthas

Líon iomlán na Teastas Rochtana do 103 
Dhaoine faoi Mhíchumas a Ceadaíodh

Líon iomlán na Teastas neamhbhailí  2
Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Líon iomlán na dTarchur Pleanála 
a próiseáladh in 2021 248

Líon iomlán na bhFógraí Tosaithe 
Bailí a fuarthas (lena n-áirítear 
fógraí tosaithe, fógra tosaithe gearra, 
fógraí tosaithe scar-rogha agus 
Fógraí seacht lá)  556

Caiteachas Iomlán
ar Chosaint Shibhialta in 2021 €243,675.23

Staitisticí 2021

Líon iomlán na n-iarratas ar theastais 
sábháilteachta dóiteán a fuarthas

Líon iomlán na n-iarratas ar theastais 
sábháilteachta dóiteán a ceadaíodh

Líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith 
neamhbhailí

Foirgnimh a ndearnadh iniúchadh orthu mar 
% d’fhoirgnimh nua ar cuireadh an t-údarás 
áitiúil ar an eolas fúthu

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar cuireadh 
an t-údarás áitiúil ar an eolas fúthu

Líon na bhfoirgneamh nua ar cuireadh an 
t-údarás áitiúil ar an eolas fúthu agus a 
ndearnadh iniúchadh orthu

101

121

7

 
14.1%

837

118
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IONAD CUMARSÁIDE RÉIGIÚNACH 
NA MUMHAN
Tá Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan 
(MRCC) suite in aice le Stáisiún Dóiteáin Shráid 
Mulgrave. Seirbhís láraithe 24 uair an chloig is 
ea an MRCC a sholáthraíonn mearfhreagairt 
agus slógadh do ghlaonna éigeandála dóiteáin 
999/112.  Is í Comhairle Contae an tÚdarás 
conraitheoireachta don Ionad seo agus cuireann sí 
an tseirbhís ar fáil thar ceann na nÚdarás Dóiteáin 
seacht mball i gCúige Mumhan (Comhairle Contae 
an Chláir, Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairle 
Contae Chorcaí, Comhairle Contae Chiarraí, 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
Comhairle Contae Thiobraid Árann agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge).

Láimhseáladh 25,569 glaoch san iomlán i rith na 
bliana agus slógadh chuig 12,650 teagmhas.
Leanadh leis an tionscadal CTRI (an Córas 
Náisiúnta Slógtha agus Cumarsáide) in 2021 agus 
cuireadh an córas nua i bhfeidhm in MRCC an 20 
Deireadh Fómhair.

COSAINT SHIBHIALTA
Is eagraíocht reachtúil dheonach í Cosaint 
Shibhialta Luimnigh a thacaíonn leis na seirbhísí 
éigeandála tosaigh agus a chabhraíonn lenár 
bpobal áitiúil. Tacaíonn Cosaint Shibhialta 
Luimnigh leis na seirbhísí éigeandála tosaigh 
chun déileáil le drochaimsir, tuilte, mórthionóiscí 
agus daoine atá ar iarraidh a chuardach. Tacaíonn 
Cosaint Shibhialta Luimnigh freisin le himeachtaí 
pobail i rith na bliana.

Le linn 2021 nuair a thosaigh COVID-19, tá Cosaint 
Shibhialta Luimnigh anois ina seirbhís tosaigh. Tá 
360 tasc tugtha chun críche ag Cosaint Shibhialta 
Luimnigh chun tacaíocht leanúnach a chur ar fáil 
don phobal ar fud an chontae. Cuireadh tacaíocht 
ar fáil don Údarás Áitiúil, d’Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte, don Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais agus do Sheirbhís Fuilaistriúcháin 
na hÉireann.

Tá foirne oibrithe deonacha de chuid Chosaint 
Shibhialta Luimnigh ar glao chun cúnamh a 
thabhairt le linn COVID-19.

Chuir oibrithe deonacha Cosanta Sibhialta 
Luimnigh 9,900 uair an chloig deonach ar fáil.

Fuair na hoibrithe deonacha sin tacaíocht ó fhlít 
Feithiclí Cosanta Sibhialta lena n-áirítear jípeanna, 
veaineanna, otharchairr, mionbhusanna agus 
feithiclí tacaíochta oibríochtúla.

I measc na gcineálacha tascanna a rinne Cosaint 
Shibhialta Luimnigh tá:
• Cúnamh riaracháin agus clúdach leighis a chur 

ar fáil do Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann.
• Othair d’iompar go dtí ospidéil chun a gceaptha 

agus a gclinicí.
• Daoine den phobal a iompar chuig lárionaid 

tástála.
• Cúnamh a thabhairt d’Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte (FSS) le lárionad tástála Pop-
upOspidéal Naomh Seosamh.

• Cuidiú le FSS in Ionad Vacsaínithe Luimnigh.
• Baill den phobal a iompar le haghaidh 

ceapacháin oinceolaíochta chuig cinn scríbe 
éagsúla go háitiúil agus go náisiúnta araon.

SÁBHÁILTEACHT UISCE
Bhí gardaí tarrthála fostaithe ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh don deireadh 
seachtaine saoire bainc i mí an Mheithimh agus ó 
Iúil go tús mhí Mheán Fómhair i bPiara Glin agus 
i bPiara Kilteery. Bhí na gardaí tarrthála gnóthach 
arís i mbliana nuair a tháinig go leor cuairteoirí 
chuig na Piers mar gheall ar shrianta taistil 
Covid-19.

Le héagsúlacht mheasctha aimsire i rith mhíonna 
an tsamhraidh 2021, bhí snámh amuigh faoin aer 
fós ar siúl. Ar an drochuair, níorbh fhéidir an snámh 
trasthiománaí bliantúil ó Chlár go Pier Glin, an 
Snámh Uisce Oscailte 3 km agus Glin Triathlon a 
chur ar siúl arís i mbliana. Mar sin féin, tháinig neart 
úsáideoirí uisce chuig na piaraí chun an chuid is 
fearr den aimsir a dhéanamh.

Baineadh úsáid leanúnach as an sciorradh nua, 
a suiteáladh in 2021 le haghaidh gníomhaíochtaí 
bádóireachta, i rith an tsamhraidh agus chuaigh 
go leor úsáideoirí uisce go dtí an t-inbhear ar 
windsurfers agus ar bháid bheaga.
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Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
seid dara láimhe ag Pier Glin agus táthar ag súil go 
n-úsáidfear é seo chun trealamh garda tarrthála a 
stóráil le linn shéasúr an tsamhraidh.

Lean ionad na mbaoithe tarrthála de réir mar is gá i 
Luimneach le cúnamh ón Líonra Rannpháirtíochta 
Poiblí agus ó ghrúpaí deonacha áitiúla agus ó 
fhoireann na Comhairle.

SEIRBHÍSÍ UISCE

Bunaíodh Uisce Éireann in 2013 mar áis uisce 
náisiúnta na hÉireann, agus tá sé freagrach as 
seirbhísí uisce a chur ar fáil agus a fhorbairt ar fud 
na hÉireann. Aistríodh an fhreagracht reachtúil as 
feidhmiú an bhonneagair uisce agus fuíolluisce 
agus as soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce 
chuig Uisce Éireann ar achtú an Achta um 
Sheirbhísí Uisce 2013.

Tá Comhaontuithe Seirbhíse (S.L.A.) curtha i gcrích 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
le hUisce Éireann. Sainmhíníonn an S.L.A. an 
caidreamh idir an Chomhairle agus Uisce Éireann 
agus tá sé i bhfeidhm ó Eanáir 2014. Tá Uisce 
Éireann freagrach do dhá chomhlacht rialála — 
An Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU), arb é an 
rialtóir eacnamaíoch don tionscal uisce é, agus an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil arb 
é an rialtóir comhshaoil é. Tá Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh fós freagrach as an gclár 
uisce tuaithe agus tá gníomhaíochtaí sa cheantar 
seo leagtha amach thíos.

CLÁR UISCE TUAITHE 2021
Thug an Roinn Tithíochta isteach an clár maoinithe 
trí bliana, ‘Clár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 2019-2021’,
Pleanáil agus Comhshaol in 2019. Rinneadh an 
maoiniú don chlár seo a mhiondealú ina shé chuid 
nó ina ‘Bearta’;
• Beart 1 — Cosaint Foinse.
• Beart 2 — Comhlíonadh Sláinte Poiblí.
• Beart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna faoi 

Chaomhnú Uisce.
• Beart 4 — Grúpscéimeanna Uisce Nua.

• Beart 5 — Scéimeanna a aistriú chuig an Earnáil 
Phoiblí.

• Beart 6 — Naisc Phobail.

Is ionann an leithdháileadh maoinithe iomlán do 
Chontae Luimnigh don chlár seo agus €1,483,998 
scaipthe thar 15 Scéim Uisce Grúpa (GWS). Eisíodh 
na leithdháiltí don Chlár Ilbhliantúil i mí na Samhna 
2019, dá bhrí sin cuireadh tús leis an obair ar na 
tionscadail éagsúla taobh istigh den chlár in 2021. 
Seo a leanas roinnt samplaí de thionscadail.

GWS Iarthar Luimnigh (Cróch, Cill Íde, An 
Cheapach agus Greanach)
GWS Iarthar Luimnigh  (Comhcheangailte)
Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna faoi 
Chaomhnú Uisce — Limistéir Mhéadair Cheantair 
(DMAnna) agus  Bulk Meter Loggers a shuiteáil
le nasc ar ais chuig Maoirseoireacht, Rialú agus Fáil 
Sonraí (SCADA) trasna GWS Iarthar Luimnigh. Tá 
roinnt de na Loggers Méadair Bulc suiteáilte agus 
os cionn 50 % den obair nasc don chóras SCADA i 
bhfeidhm anois.

GWS Iarthar Luimnigh (Cróch)
Faoi Bheart 2 — Comhlíonadh Sláinte Poiblí
- beidh uasghráduithe plandaí ag Croach ag 
teastáil chun aghaidh a thabhairt ar cheist na 
níotráití.

Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna 
faoi Chaomhnú Uisce — síneadh 940 m ar fhad an 
phríomhphíobáin chun freastal ar fhorbairt bhreise 
láithreáin ar thaobh Bhaile an Gharraí de Chruach. 
Tá conraitheoir ceaptha chun tabhairt faoi na 
hoibreacha agus beidh sé ag tosú ar an suíomh i 
2022.

GWS Iarthar Luimnigh (Cill Íde)
Faoi Bheart 2 — Comhlíonadh Sláinte Poiblí — 
monatóirí moirtiúlachta, monatóirí UVT agus 
suiteáil UV a shuiteáil ag dhá fhoinse. Tá suiteáil 
na gcóras UV nua curtha i gcrích in 2021 agus 
soláthraíonn sé cumais mhonatóireachta UVT. 
Tá monatóirí moirtiúlachta á n-aimsiú anois le 
haghaidh suiteála agus le bheith críochnaithe faoi 
dheireadh Ráithe 1 2022.
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Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna faoi 
Chaomhnú Uisce — suiteáil sreabhmhéadair aonair 
suiteáilte chun monatóireacht a dhéanamh ar an 
ráta astarraingthe ó Thobla Shanaghan agus ó 
Thobla Shléibhe Bhaile Locha. Tá tús curtha leis an 
tsuiteáil agus críochnófar é in 2022.

West Limerick GWS (Cappagh)
Faoi Bheart 2 — Comhlíonadh Sláinte Poiblí — 
monatóireacht leanúnach UVT ag an bhfoinse 
chun an oibríocht UV atá ann cheana a dheimhniú. 
Tá suiteáil an chórais UV nua curtha i gcrích in 2021 
agus cuirfidh sé cumais mhonatóireachta UVT ar 
fáil.

Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna 
faoi Chaomhnú Uisce — uasghrádú 300 m de 
thrastomhas 25 mm go 100 mm. Tá an tionscadal 
seo ag an gcéim tairisceana. 

GWS Loch Goir 
Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna 
faoi Chaomhnú Uisce — ailt a shéalú agus 
príomhchodanna nua uisce a athsheachadadh 
chun iontaofacht seirbhíse sa todhchaí a chinntiú a 
dhéantar in 2021.

Clár Oibre Bhéal Átha na Móine
Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna faoi 
Chaomhnú Uisce — déanfar méadair sreafa agus 
comhlaí scour a shuiteáil feadh an líonra in 2022.

SPNF Bhearna-Glendarragh
Faoi Bheart 1 — Cosaint Foinse — suiteáil fál imlíne 
timpeall na toibreacha agus plandaí gaolmhara 
agus séalaithe joints i gcás ina gcomhlíonann na 
fáinní coincréite líneáil na toibreacha earraigh chun 
cosaint phríomhúil a chinntiú don screamhuisce.
Tá tús curtha leis na hoibreacha seo agus 
críochnófar iad faoi dheireadh Ráithe 1 2022.

Faoi Bheart 3 — Feabhas a chur ar Scéimeanna 
faoi Chaomhnú Uisce — méadar Sreabhadh agus 
sconna samplála a shuiteáil do thoibreacha uisce 
an earraigh chun go mbeifear in ann an sceitheadh 
ó na spriongaí a chainníochtú. Críochnófar an 
tionscadal seo faoi dheireadh Ráithe 1 2022.
 

GWS na Ceathrún Ard Thiar
Faoi Bheart 5 — Aistriú Scéimeanna chuig an Earnáil 
Phoiblí — tá oibreacha uasghrádaithe treisithe curtha 
i gcrích chuig an GWS a sholáthraítear go poiblí 
chun gur fusa d’Uisce Éireann dul ar láimh ag Uisce 
Éireann go luath in 2022. 

Fóirdheontas i dtreo Costais Oibríochtúla 
Grúpscéimeanna Uisce
Cuireann an deontas fóirdheontais oibriúcháin 
cúnamh ar fáil do ghrúpscéimeanna uisce a 
sholáthraíonn uisce d’úsáid tí. Tá grúpscéimeanna 
uisce i dteideal réamh-fhóirdheontas bliantúil 
agus réamh-fhóirdheontas a éileamh gach 
bliain. Phróiseáil an Chomhairle €1,211,470.40 in 
íocaíochtaí fóirdheontais le 33 Ghrúpscéimeanna 
Uisce i ndáil lena gcostais oibriúcháin in 2021.

Deontais um Thobar Príobháideach
Phróiseáil Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 118 deontas aonair ar luach iomlán i 
gcabhair deontais €301,209.26 in 2021.  Is é cuspóir 
an deontais cabhrú le sealbhóirí tí uisce inólta ar 
ardchaighdeán a chur ar fáil dá dtithe.

Deontais Feabhsúcháin Luaidhe
Deontais iníoctha faoi na Rialacháin Feabhsúcháin 
Luaidhe Baile (Cúnamh Airgeadais) 2016. Tá an 
scéim ar fáil chun cabhrú le húinéirí áitreabh 
atá nasctha le soláthar uisce tí leis na costais 
a bhaineann le píobánra luaidhe nó feistis 
ghaolmhara atá suite taobh istigh de chóras 
dáileacháin inmheánach an áitribh a athsholáthar, 
mar a shainmhínítear san Acht um Sheirbhísí Uisce 
2007. Ní mór don iarratasóir an t-áitreabh lena 
mbaineann a áitiú mar a phríomháit chónaithe 
phríobháideach. Phróiseáil an Chomhairle dhá 
dheontas in 2021 arbh fhiú €7,899.60 iad.
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FORBAIRT 
EACNAMAÍOCH 
AGUS 
FIONTRAÍOCHT
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Ba bhliain dhúshlánach í 2021 do go leor 
gnólachtaí ar fud chathair agus chontae Luimnigh. 
I mí Eanáir, tugadh srianta dianghlasála isteach 
arís, rud a chuir teorainn le gluaiseacht daoine 
ar fud ár mbailte agus ár sráidbhailte. Iarradh ar 
fhostaithe oibriú ón mbaile nuair ab fhéidir agus 
cuireadh iallach ar ár n-earnálacha miondíola agus 
fáilteachais a ngnólachtaí a dhúnadh.

In ainneoin na ndúshlán sin, áfach, ba bhliain láidir 
í 2021 d’fhógraí poist nua i Luimneach. Méadú 
25 % ar fhigiúr 2020, bhí os cionn 2,500 post 
nua fógartha ag Luimneach i dtionscail éagsúla, 
go háirithe ár n-Earnálacha Cúraim Sláinte, 
Cógaisíochta agus Eolaíochtaí Beatha. I measc na 
n-infheistíochtaí níos mó bhí an fógra ó Ghrúpa 
Sláinte Bon Secours go bhfuil sé beartaithe acu 
ospidéal 150 leaba a thógáil i mBaile Síomóin, rud 
a fhágfaidh 350 post tógála agus 250 post cúraim 
sláinte. D’fhógair Kirby Group Engineering 300 post 
do Raheen, Beidh Teicneolaíochtaí Sláinte Legato 
chruthú 120 post i Castletroy agus fógraíodh 250 
post breise ag oscailt oifigiúil áis nua Edwards 
Lifesciences.

I mí an Mhárta 2021, rinneadh maolú ar 
roinnt srianta COVID-19 agus athosclaíodh ár 
n-earnálacha turasóireachta agus fáilteachais 
de réir a chéile. Le tacaíocht ó Ranna Rialtais, 
lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
de thacaíochtaí airgeadais a chur ar fáil do na 
gnólachtaí sin a raibh tionchar ag COVID-19 orthu. 
San iomlán, fuair 187 gnólacht ar fud na cathrach 
agus an chontae €609,453 le chéile faoi Fáilte 
Éireann “Scéim Fáilteachais agus Turasóireachta 
Allamuigh.

Chomh maith leis sin, fuair Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh maoiniú €750,000 ó Fáilte 
Éireann mar chuid den “Scéim um Itheacháin agus 
Cruthú Aimsire Lasmuigh” a fhágfaidh go dtógfar 

limistéir chosanta bia taobh amuigh i ndiaidh 
Bhedford agus Sráid Thomáis níos ísle.

Lean ár nOifig Fiontair Áitiúil de sheirbhísí 
tacaíochta gnó a chur ar fáil do chuideachtaí 
dúchasacha in 2021. Bliain an-dearfach a bhí 
ann chun poist a chruthú ó thaobh LEO de, le 
gnóthachan glan de 179 post taobh istigh den 
chathair agus den chontae. Bhí bliain ghnóthach 
ag Innovate Limerick freisin nuair a seoladh 
Líonra na Mol Innill de spásanna fiontraíochta 
príobháideacha agus poiblí ar fud Luimnigh, an 
Chláir, Thiobraid Árann agus Chiarraí Thuaidh. Tá 
15 Ionad Fiontraíochta ar fud an réigiúin anois, ar 
baill iad de Líonra Mhol Innill. Cuireadh tús freisin 
le tógáil ar an Ionad Comhoibrithe Inneall (ECC) 
ar fiú €2.2 m é in 2021 agus tá sé le críochnú i 
samhradh 2022. Bhí an bhliain is láidre ag scannáin 
i Luimneach go fóill in 2021 agus rinneadh níos 
mó léirithe a scannánú agus a léiriú sa réigiún 
anuraidh ná mar a bhí riamh, lena n-áirítear an 
léiriú is mó riamh a rinneadh in Éirinn, “Foundation” 
a rinneadh ag Troy Studios agus drámaí teilifíse 
“Hidden Assets” agus “Smother” a scannánaíodh sa 
réigiún freisin.

Chuir an fhoireann um Pleanáil Chun Cinn an 
t-athbhreithniú ar Phleananna Forbartha Chathair 
agus Contae Luimnigh chun cinn agus d’fhoilsigh 
sí an chéad Dréachtphlean Forbartha comhdhlúite 
Luimnigh i mí an Mheithimh 2021.
 Bronnadh maoiniú €166 m chun tionscadail 
a fhorbairt faoin gCiste um Athghiniúint agus 
Forbairt Uirbeach. Cuirfidh sé seo ar chumas 
tionscadail ar nós an World Class Waterfront, 
Ceathrú Cois Abhann na Léithe agus roinnt 
droichid coisithe agus tionscadail infreastruchtúir 
ar feadh na habhann tosú sna blianta amach 
romhainn.

FORBAIRT EACNAMAÍOCH 
AGUS FIONTRAÍOCHT
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D’ainneoin na moilleanna a bhí ann mar gheall 
ar shrianta COVID-19, cuireadh tús le hoibreacha 
imréitigh agus scartála ar an láthair ag Cearnóg 
na Ceoldrámaíochta le linn 2021. Tá an tionscadal 
fós le cur ar fáil taobh istigh de shé bliana 
Chomh maith leis sin, chuir Luimneach2030 
Máistirphleanáil agus roghanna suímh chun cinn 
i gCeathrú Cois Abhann Cleeves agus i bhForbairt 
Cónaithe Pháirc Mhungairéad.

Cuimsíonn an Stiúrthóireacht um Fhorbairt 
Eacnamaíoch, a bhfuil sé de chúram uirthi 
Luimneach a chur chun cinn agus a fhorbairt, 
príomhchodanna;
• Trádáil agus Infheistíocht.
• Luimneach a nuáil.
• Oifig Fiontair Áitiúil.
• Pleanáil Chun Cinn.
• Straitéis Dhigiteach
• Luimnigh2030.

TRÁDÁIL AGUS INFHEISTÍOCHT

Tá sé de chúram ar an Aonad Infheistíochta tacú 
le hiarrachtaí IDA Éireann, Fiontraíocht Éireann, 
gníomhaireachtaí stáit eile agus an lucht gnó, an 
timpeallacht a chruthú chun cruthú post a éascú, 
chomh maith le sonraí eacnamaíocha a bhailiú 
agus a scaipeadh, an ciste forbartha a bhainistiú 
agus seirbhísí tacaíochta corparáideacha a riar. Cé 
gur bhliain dheacair a bhí ann do Chuideachtaí mar 
gheall ar Covid-19, bhí go leor buaicphointí fós ann, 
lena n-áirítear:
• Fógra de 2,500 post san iomlán ag cuideachtaí 

lena n-áirítear Edwards Lifesciences 
Corporation, Bon Secours, Becton Dixon, 
Teicneolaíochtaí Sláinte Legato, Kirby Group 
Engineering, Takumi, AMCS, Indigo-4 Suíomh 
agus Grant Thornton.

• JYSK, Screwfix, Wurth Ireland, Pamela Scotts, 
McDonalds agus Barra Spóirt Hunters 
infheistíochtaí miondíola agus fáilteachais.

• Cheadaigh an Chomhairle leithdháileadh €2. 
m do thionscadail chaipitil ar fud na cathrach 
agus an chontae. Bailíodh an t-airgead trí 
ranníocaíochtaí forbartha a bhaineann le deonú 
cead pleanála, go príomha le haghaidh forbairtí 

tráchtála agus tithíochta. Tháinig laghdú ar 
an gcistiú leithdháilte do na tionscadail faoi 
cheithre cheannteideal leathana; Cuidiú 
le Pobail, Atógáil Luimnigh, Tionscnaimh 
Cháilíocht na Beatha agus Pleanáil don 
Todhchaí.

SUÍOCHÁIN AMUIGH FAOIN AER AGUS 
GABHÁLAIS DO SCÉIM FÁILTEACHAIS 
AGUS TURASÓIREACHTA
Scéim deontais a bhí sa Scéim Seacaireachta agus 
Gabhálais Allamuigh do Ghnó Turasóireachta 
agus Fáilteachais arna maoiniú ag Fáilte Éireann 
agus arna riar trí Údaráis Áitiúla. Bhí an Scéim 
oscailte d’iarratais ón 12 Aibreán go dtí an 8 
Deireadh Fómhair. Ba é fócas na scéime leibhéal 
tacaíochta airgeadais a chur ar fáil do ghnólachtaí 
turasóireachta agus fáilteachais, inár lár bailte, 
chun trealamh a cheannach nó a uasghrádú chun 
suíocháin bhreise amuigh faoin aer a chur ar fáil 
agus, dá bhrí sin, a n-acmhainneacht amuigh faoin 
aer a mhéadú do shamhradh 2021. Thug an scéim 
seo cúnamh agus tacaíocht airgeadais d’úinéirí gnó 
neamhspleácha turasóireachta agus fáilteachais 
chun eispéiris taobh amuigh a chruthú ar bhealach 
rialaithe agus inrochtana. Rinne an scéim foráil 
do suas le 75% de chostas iar-CBL an trealaimh a 
ceannaíodh, go dtí uas-ranníocaíocht incheadaithe 
de €4,000 in aghaidh an iarratasóra. Bhí an scéim 
oscailte do nithe is díol spéise do thurasóirí, óstáin, 
bialanna, caiféanna, tithe poiblí nó gnólachtaí 
turasóireachta agus fáilteachais eile.

I Luimneach, bronnadh deontas ar 187 gnólacht ar 
fud na cathrach agus an chontae faoin scéim seo. 
Íocadh €609,453 san iomlán amach agus tugadh 
€3,259 ar an meán do gach faighteoir.

SCÉIM INFREASTRUCHTÚIR 
DÍONADH NA HAIMSIRE
D’éirigh le Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh €750,000 a fháil don Scéim Fíonadh 
Aimsire Itheacháin taobh amuigh i mBedford Row 
agus Sráid Thomáis Íochtarach, an deontas is mó 
atá faighte ag aon chomhairle do thionscadal 
aonair faoi Scéim Aimsire Aimsire Fháilte Éireann. 
Tá sé beartaithe go mbeidh an scéim ag feidhmiú 
go hiomlán faoi mhí an Mhárta 2022.
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DIRNÁISIÚNÚ
Leanadh den idirphlé le linn 2021 lenár 
gcomhghleacaithe idirnáisiúnta chun ár 
gcaidreamh a choinneáil (i gcaidreamh fíorúil).

Pléadh pleananna le haghaidh imeachtaí fisiciúla 
agus cuairteanna ar an dá threo. Níor mhór cuairt 
bheartaithe ar Londain agus ar Mhanchain chun 
bualadh le gníomhaireachtaí an Stáit agus le 
Diaspóra Luimnigh i mí na Nollag 2021 a chur siar 
go dtí 2022 mar gheall ar shrianta taistil COVID.

Ghlac an Chomhairle a Straitéis Diaspóra — Global 
Limerick 2021-2025 i mí na Nollag. Beidh sé seo 
mar bhonn le go leor caidrimh idirnáisiúnta amach 
anseo.

OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL

Ba bhliain thar a bheith gnóthach agus dúshlánach 
í 2021 don Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) Luimneach, 
le héifeachtaí leanúnacha phaindéim Covid-19 ar 
Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide i Luimneach. 
Reáchtáil Leo Limerick, i gcomhar le Fiontraíocht 
Éireann, feachtas ‘Ag lorg Áitiúil’ chun tacú le 
Poist agus gnólachtaí Áitiúla agus chun muintir 
Luimnigh a spreagadh chun tacú leis an bpobal 
áitiúil, agus ar an gcaoi sin airgead a choinneáil sa 
gheilleagar Áitiúil.

D’eagraigh agus d’óstáil Leo cúrsaí oiliúna agus 
forbartha, ceardlanna agus seimineáir ghréasáin 
le breis agus 2,270 rannpháirtí. Bhain níos mó 
ná 230 duine leas freisin as Clár Meantóireachta 
Fíorúil LEO. Ina theannta sin, fuair cliantghnólachtaí 
cabhair leanúnach leis an mBreatimeacht trí 
réimse imeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta 
agus trí dhíriú ar iomaíochas leis an LEAN do 
mhicreathionscnamh.

Bliain an-dearfach a bhí ann do chruthú post i 
gcuideachtaí a fuair tacaíocht ó LEO Luimnigh 
le Net Gnóthachan de 179 post i gCathair agus i 
gContae Luimnigh.

 Itheachán Taobh Amuigh i gCathair Luimnigh

Cuairt Franck Riester, Aire Trádála Eachtraí & Tarraingteachta Eacnamaíochta 
na Fraince
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D’óstáil LEO Limerick an Seimineár Reignite 
Bricfeasta i mí na Samhna agus thug sé cuireadh 
d’úinéirí gnó agus do bhainisteoirí freastal ar 
imeacht ar líne le painéal beo le ceiliúradh 
agus tacaíocht a thabhairt don earnáil FBM i 
Luimneach. Scrúdaigh an painéal beo seo na 
príomhcheachtanna a foghlaimíodh le dhá bhliain 
anuas agus na hathruithe a d’fhéadfadh cabhrú le 
gnólachtaí iad féin a oiriúnú in 2022 agus amach 
anseo.

Cuireadh ‘Glas do Mhicrea’ i bhfeidhm in 2021, 
seisear cliant a bhí ag gabháil don chlár seo 
chun cabhrú le gnólachtaí beaga a ullmhú 
don gheilleagar ísealcharbóin atá níos tíosaí 
ar acmhainní amach anseo, rud a chuireann 
deiseanna ar fáil le haghaidh luach níos airde 
agus luach breise ar tháirgí agus ar sheirbhísí arna 
soláthar ag cliaint LEO a théann i ngleic leis an 
gclár seo. Le cur leis an Dearbhán Digitithe atá ar 
fáil do chliaint LEO, cuideoidh sé sin le cuideachtaí 
plean a ullmhú chun uirlisí agus teicnící digiteacha 
a ghlacadh ar fud an ghnó. Beidh optamú próisis, 
Taithí Dhigiteach do Chustaiméirí agus Bainistiú 
Sonraí riachtanach do ghnólachtaí chun go 
bhfanfaidh siad iomaíoch tar éis Covid-19.

D’fhormheas LEO cabhair deontais in 2021 do 
níos mó ná 181 gnólacht/cuideachta ar fiú os 
cionn €1.5 milliún Is éard a bhí sna ceaduithe seo 
ná 11 Deontas Féidearthachta, naoi ndeontais 
Praghsála, 23 Deontas Leathnaithe Gnó, ocht gcinn 
de dheontais Cúnaimh Theicniúil d’Onnmhaireoirí 
Micrimhilseogra agus 127 Dearbháin Trádála ar 
Líne.

Cruthófar os cionn 270 post nua in earnáil na 
ngnólachtaí beaga i gCathair agus i gContae 
Luimnigh sna trí bliana amach romhainn mar 
gheall ar an bhféidearthacht cruthú post a 
bhaineann le Beart 1 i gcabhair deontais in 
2021. Chomh maith le tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí nua agus do ghnólachtaí atá ann 
cheana féin, leanann LEO Limerick de spiorad 
fiontraíochta a chothú inár saoránaigh óga, in 2021 
An Clár Fiontraíochta do Mhic Léinn, bhí baint ag 
os cionn 750 mac léinn ó 19 meánscoil sa Chathair 
agus sa Chontae le rannpháirtíocht i dtionscadail a 
bhaineann le fiontraíocht.

Reignite Breakfast Seminar – Samhain 2021 , ó chlé go deas – Blaise Brosnan – Institúid Forbartha Bainistíochta, Paul Whitnell-BITA, Vicki O’ Toole - MD JJ O’Toole 
LTD., Sean Gallagher – Fear an Tí agus Mike Cantwell Ceann Fiontraíochbta
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INNOVATE LIMERICK

Bliain ghnóthach a bhí in 2021 in Innovate 
Luimnigh. Chomh maith lenár ngníomhaíochtaí 
agus comhoibriú ó lá go lá, chuireamar roinnt 
tionscadal spreagúil chun cinn i rith na bliana.

LÍONRA MOIL INNILL
Is í Innovate Luimneach a dhéanann moil innill 
a fhorbairt agus a bhainistiú. Líonra nasctha de 
spásanna príobháideacha agus poiblí is ea Moil 
Inneall ar fud Luimnigh, an Chláir, Thiobraid Árann 
agus Chiarraí Thuaidh.

Is é aidhm na mol Inneall éiceachóras fiontraíochta 
comhoibríoch a fhorbairt ar fud lár Iarthar na 
hÉireann trí oibriú go dlúth le hOifigí Fiontair 
Áitiúla i Luimneach, sa Chlár, i dTiobraid Árann 
agus i gCiarraí, mar aon le comhpháirtithe 
infheistithe ar fud réigiún an Mheániarthair. Tá 15 
Ionad Fiontraíochta ann faoi láthair atá ina mbaill 
de Líonra na Mol Innill agus táimid ag iarraidh 
tuilleadh mol a chur leis seo.

Is iad seo a leanas na comhaltaí reatha::
Engine, Cathair Luimnigh; Ionad Comhoibrithe 
Engine, Cathair Luimnigh; The Yard, An Caisleán 
Nua; LEDP, Baile an Róistigh; WorkBase, Mainistir 
na Féile; Ionad Fiontair Pobail Chromadh, 
Cromadh; An tIonad Forbartha, Cill Fhíonáin; 
Ionad Pobail ACM, Caisleán Uí Chonaill; Aonaid 
Nuálaíochta Bia Bhrú Rí, Brú Rí; Ionad Fiontair 
Bhéal an Átha, Béal an Átha; Ionad Fiontair 
Cheann Tóchair, Ceann Tóchair; Club na mBád, 
Cathair Luimnigh; Mol Digiteach Thiobraid Árann, 
Tiobraid Árann; Ceanncheathrú Thrá Lí, Ciarraí; 
Ceanncheathrú Lios Tuathail, Ciarraí.

Rinneadh roinnt forbairtí suntasacha ar thionscadal 
na Mol Innill in 2021;
• Tá suíomh gréasáin na moil innill beo — 

enginehubs.ie.
• Tá tús curtha le feachtas feasachta caidrimh 

phoiblí agus meán sóisialta ar fud an réigiúin.
• Bhuail úinéirí/Bainisteoirí Mol agus páirtithe 

leasmhara ar fud an Chláir, Luimnigh, Chiarraí 
agus Thiobraid Árann le chéile chun líonrú a 
dhéanamh agus nuashonruithe a fháil maidir le 
faisnéis reatha faoi Spás Fiontraíochta.

• D’oibríomar le Moil Nasctha, Coimisiún 
Forbartha an Iarthair chun cur ar bord agus 
margaíocht a dhéanamh ar mhoil ar fud 
Luimnigh trí ardán na Mol Ceangal.

Fuarthas maoiniú €230,450 ón Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail faoi Mhaoiniú an Mhoil 
Nasctha le haghaidh moil bhall.

An Clós, Mol Inneall
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R-MHOL MHAINISTIR NA FÉILE
Tá oibreacha ar E-hub Mhainistir na Feale 
curtha i gcrích agus tá sé réidh le hoscailt. Is 
é a thabharfar ar an bhfoirgneamh WorkBase 
Mainistir na Féileagus tá seacht seomra oifige 
príobháideacha ar ardchaighdeán ann, seomraí 
éagsúla sa spás ó dhuine amháin — seisear, spás 
comhoibrithe comhchoiteann, cistin agus spás 
cruinnithe príobháideach. Bhí cruthú an E-hub seo 
á pháirtmhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe 
agus Pobail agus ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh faoin Scéim Athnuachana Bailte 
agus Sráidbhailte.

AN SCANNÁNAÍÓCHT I LUIMNEACH
Bliain ghnóthach eile ab ea 2021 don Scannán 
i Luimneach. Tá an réigiún tar éis a bheith ina 
mhol níos mó do na tionscail Scannán agus 
Teilifíse trí bhonneagar scáileáin breise a fhorbairt, 
tionscnaimh nua a fhorbairt chun tallann atá 
bunaithe go háitiúil a chothú agus iarracht a 
dhéanamh níos mó léiriúchán scannán agus 
teilifíse a mhealladh chuig an Lár-Iarthar. I measc 
na bhforbairtí a rinneadh in 2021 tá:

Áirítear le forbairtí a rinneadh in 2021:
ENGINE Shorts
Seirbhís do Chustaiméirí Chuir scéim oiliúna agus 
léiriúcháin gearrscannáin i gcomhpháirtíocht le 
comhairlí i Luimneach, i dTiobraid Árann agus i 
mBord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus 
Luimnigh agus an Chláir clár oiliúna deich mí ar fáil 
agus léirigh sí sé ghearrscannán drámaíochta ar 
fad a rinneadh a scannánú agus a chriú sa réigiún.

Seirbhís do Chustaiméirí
Chuir scéim oiliúna agus léiriúcháin scannán 
faisnéise i gcomhpháirtíocht le Bord Oideachais 
agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir agus 
Sheffield Doc Fest (UK) clár oiliúna sé mhí ar fáil 
agus léirigh sí ceithre ghearrscannán Oiliúint

Scáileán Éagsúla
Seoladh tionscnamh nua oiliúna chun freagairt do 
thearcionadaíocht daoine ó phobail atá éagsúil ó 
thaobh cultúir agus eitneachta de agus atá ag obair 
i scannánaíocht na hÉireann, agus na bacainní 
atá roimh dhaoine aonair agus iad ag iarraidh a 
ngairmeacha beatha a sheoladh agus a chur chun 

cinn. I gcomhpháirtíocht le Gorm Media agus le 
tacaíocht ó Scileanna Scáileáin na hÉireann, chuir 
an tionscadal sraith imeachtaí oiliúna ar fáil sa 
réigiún.

Clár Léiriúcháin Chruthaitheach
Fuair clár nua léiriúcháin cruthaitheach i 
gcomhpháirtíocht le Bord Oideachais agus Oiliúna 
Luimnigh agus an Chláir beagnach 100 iarratas ar 
áiteanna ar chlár oiliúna táirgeoirí sé mhí. Faoi stiúir 
an léiritheora John McDonnell, léiritheoir buaiteach 
OSCAR, tá an clár nua mar thoradh ar bheagnach 
dhá bhliain d’fhorbairt agus cuirfidh sé oiliúint ar 15 
léiritheoir cruthaitheach nua a bhfuil sé mar aidhm 
acu príomhscannáin agus sraitheanna teilifíse a 
léiriú sa réigiún.

Monarcha na Scríbhneoirí
I gcomhpháirtíocht le Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, sheolamar 
an dara cúrsa 22 seachtain Réamhrá do 
Scríbhneoireacht Scáileáin le 20 scríbhneoir 
scannán agus teilifíse ón Lár-Iarthar ag glacadh 
páirte ann.

Ainmníodh Innovate Limerick do Ghadam 
Idirnáisiúnta
Ainmníodh/Film i Luimneach sa chatagóir 
‘Initiative To Grow Local Industry’ sna 
Dámhachtainí Idirnáisiúnta Scannán do Dhéantóirí 
agus Shakers 2021. Bhí an searmanas ar siúl ag 
BAFTA Piccadilly i Londain.

Mol Scannán agus Criú Teilifíse na Mumhan

Léiritheoirí agus Stiúrthóirí na Scéime Scannánaíochta Ghearranna Inneall 2021
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D’éirigh le scannáin i Luimneach iarracht 
chuibhreannais rathúil a dhéanamh ar Screen 
Ireland chun Mol Scannán agus Teilifíse na 
Mumhan a bhunú, agus bronnadh maoiniú de 
€300,000 air agus tá sé beartaithe aige oiliúint a 
chur ar bhreis agus 200 criú in 2022.

Léiriúcháin
Rinneadh níos mó léirithe a scannánú agus a 
léiriú sa réigiún in 2021 ná riamh roimhe seo, lena 
n-áirítear an léiriú is mó riamh a scannánaíodh in 
Éirinn, Rinneadh ‘Foundation’ ag Stiúideonna Troy, 
ina raibh breis agus 500 criú, agus drámaí teilifíse 
Hidden Assets agus Smother Séasúr 1 agus 2.

AN TIONAD UM CHOMHOIBRIÚ 
IMEALL
Cuireadh tús le hoibreacha tógála ar an Ionad 
Comhoibrithe Innill (ECC) i mí Aibreáin. Meastar 
go mbeidh na hoibreacha seo curtha i gcrích i 
Ráithe 3 2022. Féachann an ECC leis na buntáistí 
agus na láidreachtaí a eascraíonn as comhoibriú 
agus as comhshuíomh an tsaineolais shuaiteach 
teicneolaíochta a uasmhéadú chun tacú le 
gach leibhéal gníomhaíochta teicneolaíochta 
réigiúnaí san Iarthar Láir. Is dúshlán domhanda 
é luas an tsuaite teicneolaíochta atá roimh gach 
cuideachta, nach mbaineann le hábhar dá méid 
nó dá n-earnáil. Tá saibhreas gnó agus barr 
feabhais taighde ag Réigiún an Iarthair Láir i 
dteicneolaíochtaí digiteacha agus suaiteacha; 
mais chriticiúil tionscail atá mór go leor chun 
iniúchadh a dhéanamh fós beag go leor le 
haghaidh comhoibríoch. Trí chomhairliúchán le 
comhpháirtithe tionscail, aithníodh go mbainfidh 
cumas nuálaíochta an réigiúin tairbhe as an 
tsaoráid thiomnaithe seo a spreagfaidh comhoibriú 
idir cuideachtaí ilnáisiúnta, FBManna agus 
gnólachtaí nuathionscanta chun comhobair a 
dhéanamh ar fhadhbanna comhroinnte; réitigh a 
iniúchadh, a imscrúdú, a fhorbairt agus a nuáil le 
chéile.

Ceapadh Einne Curran mar Bhainisteoir Ionad 
Comhoibrithe Innill in 2021. Ó shin i leith, 
reáchtáladh sraith imeachtaí agus comhoibriú agus 
rannpháirtíochtaí le FBManna agus le cuideachtaí 
ilnáisiúnta sa réigiún, lena n-áirítear:
• Míosúla Teicneolaíochta a chlúdaíonn sraith 

ábhar gnó agus teicneolaíochta chun plé agus 
comhoibriú a spreagadh idir FBManna agus 
cuideachtaí ilnáisiúnta sa réigiún.

• Caidreamh a fhorbairt le FBManna, le 
cuideachtaí dúchasacha, le cuideachtaí 
ilnáisiúnta agus le coláistí tríú leibhéal sa 
réigiún chun cuidiú le tionscadail chomhoibrithe 
a chur chun cinn ar fud na dtionscal.

• Forbairt láithreán gréasáin ECC 
 www.enginecollaborationcentre.ie/
• Seoladh sé tionscadal rianaithe teicneolaíochta 

nua le hOllscoil Luimnigh, Ollscoil Luimnigh 
Grúpa Ospidéal agus Thar-C chun sócmhainní a 
rianú san ospidéal.

Rinneadh Hidden Assests a scannánú i Luimneach 2021.

Paul Ryan agus Vincent Murray ag Stiúideonna Troy.
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• Tá caidreamh straitéiseach tógtha le moil 
nuálaíochta agus gorlainne in Éirinn chun 
comhoibriú agus gorlann níos mó clár taobh 
istigh den phobal a chothú. Comhdháil 
Soghluaisteachta don Todhchaí 2021

• Seoladh “Clár Meantóireachta um Thionscnamh 
Bogearraí Bogearraí”, an chéad tionscnamh 
fiontraíochta/nuálaíochta le ceannairí tionscail 
chun cabhrú le fiontraithe agus gnólachtaí 
nuathionscanta a bhfuil smaointe gnó bogearraí 
acu a shainaithint agus a mheantóireacht.

• Rannpháirtíocht le feidhmeannaigh Microsoft, 
Accenture agus Google chun comhoibriú ar 
thionscadail straitéiseacha ar fud Cúram Sláinte, 
Oideachas agus Fuinneamh.

• Cumas agus réitigh Chomhoibrithe Innovate 
Innovate léirithe ag seoladh Champas 
Soghluaisteachta na hÉireann sa Todhchaí agus 
ag imeachtaí “Innovate Limerick Live” in 2021.

Comhdháil Soghluaisteachta na Todhchaí 2021

Imeacht Fíorúil Nuálaíochta Luimnigh 2021
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TASCFHÓRSA FBM
Bunaíodh Tascfhórsa FBM ar mholadh ón SPC um 
Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontraíocht agus Pleanáil. 
Tionóladh an chéad chruinniú den Tascfhórsa 
an 2 Meán Fómhair. Tá Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, 
ina chathaoirleach ar an Tascfhórsa agus tá sé 
comhdhéanta de bhaill de Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, comhlachtaí poiblí agus 
ionadaithe tionscail. Tá athbhreithniú déanta ag 
an ngrúpa ar na moltaí a chuir an Coiste Beartais 
Straitéisigh faoi bhráid an Tascfhórsa Náisiúnta 
agus tá obair an ghrúpa dírithe anois ar thacaíocht 
a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
i ngach earnáil i Luimneach. Tá feachtas feasachta 
á fhorbairt chun tacaíochtaí a dhíriú ar an miondíol, 
ar an tionscal seirbhíse agus ar FBManna eile ar fud 
Luimnigh don bhliain 2022.

PLEAN FIONTRAÍOCHTA 
RÉIGIÚNACH AN MHEÁN-IARTHAIR
Is cur chuige straitéiseach, dírithe, ón mbun aníos é 
Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Mheán-Iarthair, 
atá ar cheann de naoi bplean réigiúnacha ar fud 
na tíre, atá ag teacht le forbairtí beartais náisiúnta 
agus a chomhlánaíonn iad.  Trí shásra bunaithe an 
Choiste Stiúrtha Réigiúnaigh, coinnítear an Plean 
mar chlár oibre “beo” ionas gur féidir smaointe nua 
agus tionscnamh comhoibríoch a chur chun cinn 
agus gur féidir tionscnaimh bheartais náisiúnta a 
aistriú go héifeachtach ina dtionchar réigiúnach; 
mar shampla, i réimsí amhail gníomhú ar son na 
haeráide agus an geilleagar digiteach.

I mí Feabhra, bhuail Grúpa Stiúrtha an Iarthair Láir, 
faoi chathaoirleacht an Ollaimh Eamonn Murphy, 
leis an Aire Damien English chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an bPlean Fiontraíochta Réigiúnach 
a bhí ann roimhe seo (2017 go 2020) agus chun 
clabhsúr foirmiúil a chur air Leagadh béim ar an 
rath suntasach a bhí ar an bplean, lena n-áirítear 
Ionad nua Comhoibrithe Inneall Luimnigh, Campas 
Soghluaisteachta sa Todhchaí na hÉireann (FMCI), 
Earnáil Réigiúnach Scannán, Ard-Déantúsaíocht, 
Fiontraíocht Shóisialta, Forbairt Braislí agus Ionaid 
eHubs/Fiontraíocht.

Ó mhí an Mhárta ar aghaidh tugadh faoi 
rannpháirtíocht fhairsing ar fud an réigiúin chun 

treo an Phlean Fiontraíochta Réigiúnaigh nua a 
mhúnlú le cruinnithe rialta d’fhoireann ardleibhéil 
um sheachadadh tionscadal agus dhá sheisiún 
rannpháirtíochta do pháirtithe leasmhara, agus 
breis agus 60 duine i láthair ó earnálacha tionscail, 
earnála poiblí agus ardoideachais taobh istigh den 
réigiún. Leag na seisiúin béim arís ar ardleibhéal 
an chomhoibrithe agus na huaillmhéine atá ann sa 
réigiún, le tuiscint láidir dóchais atá forleathan in 
ainneoin roinnt príomhdhúshláin réigiúnacha.

Go luath i mí Dheireadh Fómhair, cuireadh Plean 
Fiontraíochta Réigiúnach an Mheán-Iarthair go 
2024 faoi bhráid na Roinne Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta agus táthar ag súil go bhfoilseofar é 
go luath in 2022.  Áirítear sa phlean nua tionscadail 
agus tionscnaimh chomhoibríocha ar fud na dtrí 
chontae Thiar Láir, agus is iad údaráis áitiúla an 
réigiúin na príomhpháirtithe leasmhara agus 
na príomhthacadóirí. Comhaontaíodh na cúig 
phríomhchuspóir straitéiseacha seo a leanas, agus 
forbraíodh gníomhaíochtaí scoite do gach ceann 
acu:
• Nuálaíocht a chumasú chun réigiún digiteach 

ceannródaíoch a dhéanamh den Iarthar Láir.
• An réigiún is mó inbhuanaitheachta/

ísealcharbóin in Iarthar Láir na hÉireann a 
dhéanamh.

• Cumasaigh Forbairt Fiontraíochta i mBailte 
Réigiúnacha/Ceantair Tuaithe.

• Tionscnaimh chun tacú le FBManna, gnólachtaí 
nuathionscanta agus Micreaghnó.

• Tacaíocht a thabhairt do Thionscnaimh 
Fiontraíochta Shóisialta agus Cruthaithe 
Fostaíochta do réimsí ina bhfuil ráta ard 
dífhostaíochta.

• Cuirfear tionscnaimh Oideachais, Oiliúna agus 
Scileanna ar fáil chun tacú le gach ceann de na 
cuspóirí.

I mí Dheireadh Fómhair, d’éirigh le dhá thionscadal 
ón Iarthar Láir sa Scéim um Aistriú Fiontraíochta 
Réigiúnaí (Link) (scéim sínte do thionscadail atá 
ann cheana). Ba iad na tionscadail ar éirigh leo ná 
Tionchar Sóisialta Éireann, atá lonnaithe in Ollscoil 
Luimnigh, a chuireann réimse seirbhísí forbartha 
gnó agus tacaíochta ar fáil d’fhiontair shóisialta, 
agus Campas Soghluaisteachta Todhchaí na 
hÉireann, atá lonnaithe sa tSionainn, atá ag forbairt 
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agus ag tástáil teicneolaíochtaí chun tacú le 
hardréitigh soghluaisteachta aeir agus talún.
D’éirigh le roinnt tionscadal an Iarthair Láir 
maoiniú féidearthachta a fháil faoin Scéim 
Aistrithe Fiontraíochta Réigiúnaí a bhí ann le 
déanaí. Curtha ar fáil don Rialtas trí Fhiontraíocht 
Éireann, is é cuspóir an mhaoinithe tacú le 
measúnúmhionsonraithe ar dheiseanna 
luathchéime do thionscadail forbartha 
fiontraíochta réigiúnacha a bhfuil tionchar acu.

As 18 ngradam go náisiúnta fuair an Lár-Iarthar 
cúig ghradam agus tá siad ag comhoibriú ar 
cheann amháin eile, rud a léiríonn an obair 
fhairsing atá ar bun sa réigiún chun deiseanna nua 
fiontraíochta a fhorbairt. I measc rath an Mheán-
Iarthair tá staidéar féidearthachta do Bhonneagar 
Thionscal Scannán Luimnigh, chun measúnú a 
dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le 
hIonad Ilfheidhmiúil na dTionscal Cruthaitheach 
ar scála a chruthú ag Comhpháirtíocht Forbartha 
Fiontraíochta Luimnigh (LEDP), ag cur isteach 
ar an gcéad stiúideo léiriúcháin fhíorúil in Éirinn 
agus ar spás cuí chun fosholáthraithe dúchasacha 
FBManna a éascú agus a spreagadh don Tionscal 
Scannán i gceantar athghiniúna.

IMCHUACH DIGITEACH GLAS AN 
ATLANTAIGH
Tá meabhrán tuisceana sínithe ag stiúrthóireachtaí 
forbartha eacnamaíche Phlean Réigiúnach 
Fiontraíochta an Chláir, Luimnigh agus Thiobraid 
Árann agus an Mheán-Iarthair chun comhoibriú 
ar thionscnaimh chun tacú leis an dá aistriú 
chuig geilleagar digiteach glas. Tá go leor de na 
gníomhaíochtaí a áirítear sa Phlean Fiontraíochta 
Réigiúnaí nua go dtí 2024 ag teacht leis an 
bhfís sin. Tá réamhthuarascáil ar bun chun an 
straitéis/na céimeanna is gá chun acmhainneacht 
eacnamaíoch an fhiontair dhigitigh inbhuanaithe 
a bhfuil na tionscadail fuinnimh in-athnuaite a 
chuirtear ar fáil sa réigiún mar bhonn taca léi a 
bhaint amach.

Tá obair shuntasach ar bun chun iarrachtaí 
réigiúnacha a shlógadh chun tacú le fuinneamh 
in-athnuaite amach ón gcósta, le ceannaireacht 
ó Shannon Foynes Port Company agus ar fud na 

n-earnálacha poiblí agus príobháideacha agus an 
lucht acadúil.  Tionóladh cnuasach nua Taighde 
agus Oideachais um Fhuinneamh InIarthar le 
hionadaithe ó sholáthraí taighde agus oideachais 
agus oiliúna ar fud an réigiúin.

Bronnadh maoiniú féidearthachta freisin faoin 
Scéim um Aistriú Fiontair Réigiúnach chun 
imscrúdú a dhéanamh ar fhorbairt agus fás an 
tslabhra soláthair don tionscal gaoithe cladaigh 
atá ann cheana féin agus chun é a aistriú go dtí an 
earnáil giniúna gaoithe amach ón gcósta atá ag 
teacht chun cinn, réigiún an Iarthair Láir i gcomhar 
le réigiúin an Iarthair agus an Iarthuaiscirt.

PLEANÁIL CHUN CINN

Tá an Rannóg Réamhphleanála freagrach as 
athchóiriú, ullmhú agus táirgeadh doiciméad 
pleanála agus pleanála d’fhorbairt inbhuanaithe 
tithíochta, bonneagair, forbartha eacnamaíochta 
agus comhshaoil sa Chathair agus sa Chontae. Is 
ar an rannóg seo freisin atá an fhreagracht as an 
bhfeidhm Oidhreachta a chomhordú agus as páirt 
a ghlacadh in obair Chonair Eacnamaíochta an 
Atlantaigh.

TIONSCADAIL A BHAINEANN LE 
BEARTAS NÁISIÚNTA
• Chuir an fhoireann fáilte roimh fhógra €116 

milliún ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt 
Uirbeach (URDF) de chuid an Rialtais do 
thionscadail a cuireadh isteach in 2020.

• Chuir comhairle leanúnach polasaí ar fáil 
do roinnt tionscadal straitéiseach agus 
roinnt aighneachtaí a rinneadh maidir le 
treoirdhoiciméid bheartais náisiúnta.

PLEANANNA FORBARTHA
Tá an t-athbhreithniú ar Phleananna Forbartha 
Chathair agus Contae Luimnigh curtha chun cinn 
i bPleananna Forbartha Chathair agus Contae 
Luimnigh agus ullmhú an chéad Dréachtphlean 
Forbartha comhdhlúite Luimnigh, a foilsíodh 
ar an 26 Meitheamh. Is treoirphlean é an plean 
d’fhorbairt fhisiciúil, eacnamaíoch agus shóisialta 
a mhúnlóidh fás Luimnigh amach anseo don 
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tréimhse 2022-2028 agus ina dhiaidh sin.
 I gceist leis an obair bhí taighde, anailís agus 
comhairliúchán suntasach le Comhaltaí Tofa, le 
páirtithe leasmhara agus leis an bpobal. Bhain 
an obair freisin le roinnt cáipéisí straitéiseacha a 
ullmhú, lena n-áirítear Straitéis um Ard Foirgníochta 
don Chathair, Straitéis Tithíochta do Luimneach, 
athbhreithniú ar Phlean Spásúil agus Eacnamaíoch 
Luimnigh 2030 agus comhstraitéis Miondíola do 
Luimneach agus do Cheantar Uirbeach Luimnigh 
na Sionainne.

PLEANANNA CEANTAIR ÁITIÚIL
Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil na gCeantar 
Máguaird Theas 2021-2027 agus cuireadh tús le 
hullmhú Phlean Ceantair Áitiúil Ráth Caola.

SCÉIM RANNÍOCAÍOCHTA
Chuir an fhoireann tús leis an athbhreithniú ar 
an Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2017-2021 
agus le hullmhú Scéim Ranníocaíochta Forbartha 
nua, a bheidh ar siúl ó 2022 ar aghaidh -2026. 
Áiríodh leis sin roinnt ceardlann a éascú leis na 
Comhaltaí Tofa maidir leis an Scéim atá beartaithe, 
an dréachtscéim a chur ar chomhairliúchán poiblí 
agus tuarascáil na bPríomhfheidhmeannaigh ar na 
haighneachtaí a fuarthas a ullmhú.

DORCHLA EACNAMAÍOCH AN 
ATLANTAIGH
Tá Luimneach ar cheann de na 10 nÚdarás Áitiúil a 
bhfuil ról lárnach acu sa tionscnamh AEC, a bhfuil 
sé mar aidhm aige infheistíocht a mhealladh, tacú 
le cruthú post agus caighdeán maireachtála a 
fheabhsú do na daoine a chónaíonn ann. Leanann 
an Rannóg um Pleanáil Chun Cinn le hionadaíocht 
a dhéanamh ar an gComhairle ar Thascfhórsa 
Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh.

MONATÓIREACHT
Tá an rannóg freagrach as monatóireacht 
leanúnach eacnamaíoch, lena n-áirítear: 
monatóireacht mhíosúil ar an scéim 
ranníocaíochta, monatóireacht mhíosúil ar 
dhíolacháin tí agus tráchtála/cíosanna/tosuithe 
agus líon agus cineál na n-iarratas pleanála.

OIDHREACHT
D’éirigh leis an gComhairle €23,790 a fháil ón 
gComhairle Oidhreachta faoi Chlár an Phlean 
Oidhreachta.

SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA

Bhunaigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh an tAonad Seirbhísí Digiteacha chun leas 
a bhaint as  buntáistí an chlaochlaithe dhigitigh. 
Cuimsítear san aonad na rannáin seo a leanas:
1. Straitéis Dhigiteach: freagrach as Straitéis 

Dhigiteach Luimnigh agus Treochlár Cliste 
Luimnigh a fhorbairt, a chomhordú agus a chur 
i bhfeidhm, lena n-áirítear tacaíocht don Phlean 
Náisiúnta Leathanbhanda.

2. Taithí Dhigiteach do Chustaiméirí: freagrach 
as seachadadh seirbhísí digiteacha do 
shaoránaigh agus dár gcustaiméirí seachtracha 
i.e. Limerick.ie, Mo Luimneach agus suíomhanna 
gréasáin gaolmhara.

3. Taithí Úsáideora Digiteach: freagrach as 
seachadadh seirbhíse digití dár bhfoireann, i.e. 
córais ghnó, SiúcraCRM, Inlíon etc.

4. Córas Sonraí, Anailísíochta agus Faisnéise 
Geografaí: freagrach as an mbonneagar sonraí, 
as GIS agus as na sonraí gaolmhara.

5. Cláir AE: freagrach as comhordú straitéiseach a 
dhéanamh ar mhaoiniú AE.

I measc na mbuaicphointí ó 2021 tá:

STRAITÉIS DHIGITEACH
• I mí Feabhra, ceapadh Ceann nua Seirbhísí 

Digiteacha agus Cláir AE, Alan Dooley.

• I mí an Mheithimh, labhair Ceann na Seirbhísí 
Digiteacha agus Cláir an Aontais Eorpaigh ag an 
CIO (Príomhoifigigh Eolais) Cruinniú Mullaigh 
le cás-staidéar dar teideal “Ag glacadh leis an 
imeall, conas atá Luimneach chun tosaigh ag 
baint úsáide as Sonraí agus Nuálaíocht”.

• I mí Dheireadh Fómhair, labhair Ceann na 
Seirbhísí Digiteacha agus Cláir an AE ag 
comhdháil an Rialtais Dhigitigh i mBéal Feirste 
ar an Chlaochlú Digiteach.
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• I mí na Samhna, thaistil Ceann na Seirbhísí 
Digiteacha agus Cláir an Aontais Eorpaigh agus 
Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
an Comhairleoir Tom Ruddle, go Barcelona 
na Spáinne, chun freastal ar Chomhdháil 
Dhomhanda Expo SMARTCITY 2021, áit ar 
bhuail siad le saineolaithe tionscail agus le 
príomheagraíochtaí ó gach cearn den domhan 
chun plé a dhéanamh ar an sprioc choiteann 
maidir le conas cabhrú le cathracha níos fearr, 
níos sábháilte agus níos cuimsithí a thógáil ar 
fud an domhain.

• I mí na Nollag, labhair Ceann na Seirbhísí 
Digiteacha agus Cláir an AE ag Comhdháil 
na mBailte agus na gCathracha Nasctha faoi 
Chlár Nuálaíochta na Saoránach i Luimneach a 
forbraíodh faoi thionscadal +CityxChange.

• D’fhreastail ionadaithe ó Sheirbhísí Digiteacha 
ar roinnt cruinnithe le linn 2021 d’Fhóram 
Cathracha Cliste Uile-Éireann (AISCF). Is éard 
a bhí sna cruinnithe sin sraith ceardlann 
a reáchtáil Comhairleoir neamhspleách 
a ceapadh chun cuidiú leis an bhFóram a 
spriocanna, a chuspóirí agus a shainchúram 
foriomlán a shainiú sna cúig bliana amach 
romhainn, agus é mar aidhm leis straitéis 
náisiúnta a shainiú don Fhóram a chuirfidh ar a 
chumas na spriocanna sin a bhaint amach. Mar 
thoradh air sin, cuireadh doiciméad straitéise 
ar fáil, le cur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí a 
leagtar amach sa doiciméad le tosú in 2022.

• I rith na bliana, bhí ceangal idir dhá cheann 
déag de na sé Phointe Nasctha Leathanbhanda 
(BCPanna) a ceadaíodh do Luimneach. Fágann 
sé sin go bhfuil ceithre cinn déag de BCPanna 
nasctha Luimnigh ceangailte leis an dá 
shuíomh eile go dtí go gcríochnófar oibreacha 
tógála áitiúla. Is suíomhanna iad na BCPanna 
seo i mbailte tuaithe nach bhfuil seirbhís 
leathanbhanda tráchtála d’ardchaighdeán ar 
fáil iontu, agus áit a bhfuil nasc leathanbhanda 
150Mbps socraithe ag an gComhairle i gcomhar 
leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
(DRCD) agus National Broadband Ireland (NBI) 
mar réiteach eatramhach mar chuid de chur 

i bhfeidhm céimneach an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda. Íocann an DRCD as costais 
leanúnacha athfhillteacha ag suíomhanna BCP. 
Beidh an pobal áitiúil agus an pobal i gcoitinne 
in ann úsáid a bhaint as na naisc BCP seo le 
haghaidh rudaí amhail cianobair, uas-sciliú 
digiteach, oideachas agus trádáil, go dtí go 
sroicheann leathadh céimneach na snáithíní 
na limistéir sin. Is céim eile é sin in aistear 
na Comhairle chun an bhearna dhigiteach a 
dhúnadh do shaoránaigh atá ag streachailt 
chun teacht ar líne.

• I mí na Samhna, bhain Oifigeach 
Leathanbhanda Luimnigh sna Seirbhísí 
Digiteacha úsáid as maoiniú a fuarthas i 
mí Iúil ón Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail (DRCD) faoina nglao maoinithe le 
Moil Nasctha 2021 chun sraith de threalamh 
closamhairc a sheachadadh agus tacú le 
forimeallaigh chuig trí cinn déag de Phointí 
Ceangail Leathanbhanda Luimnigh (BCPanna) 
a roghnaigh páirt a ghlacadh san iarratas ar 
mhaoiniú. Cuirfidh an trealamh seo ar a gcumas 
lánúsáid a bhaint as an tseirbhís leathanbhanda 
a chuirtear ar fáil faoin gclár Pointe Nasctha 
Leathanbhanda, chomh maith le bheith 
curtha ar fáil le húsáid ag grúpaí pobail áitiúla. 
Tabharfaidh sé seo deis do gach suíomh leas a 
bhaint as na ceardlanna agus na cúrsaí éagsúla 
a bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an Roinn i 
bhfeidhm iad go BCPanna faoi cheannteidil 
théamacha na nEalaíon agus an Chultúir, na 
cianoibre, an uas-scilithe dhigitigh agus na 
ríomhShláinte. Fuair gach suíomh BCP córas 
rialaithe rochtana freisin ar féidir é a rialú go 
cianda trí ardán riaracháin scamall-óstach, chun 
ligean dóibh a dtrealamh nua a dhaingniú go 
hiomlán.

• I mí na Samhna freisin, bhain Seirbhísí 
Digiteacha úsáid as maoiniú a d’fhormheas an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) i 
mí Lúnasa faoina gClár Nuálaíochta Digití 2021 
chun soláthraí a fhostú chun córas a fhorbairt 
a dhéanfaidh teicneolaíochtaí ceannródaíocha 
faisnéise uathoibrithe agus meaisínfhoghlama 
a ghiaráil chun córas sainaitheanta agus braite 
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phoill fíor-ama a sholáthar. Tá sé mar aidhm 
ag an tionscadal píolótach seo, a leanfaidh 
ar aghaidh go 2022, braiteoirí atá feistithe ar 
fheithiclí a úsáid le meaisínfhoghlaim agus 
intleacht shaorga chun feabhas a chur ar an 
gcaoi a n-aithneoimid go réamhghníomhach 
poill agus cáilíocht dhromchla an bhóthair 
ar bhóithre Luimnigh. Má éiríonn le maor 
tráchta, is é seo an chéad chóras dá leithéid 
a sheachadann údarás áitiúil in Éirinn, agus 
d’fhéadfadh laghdú ar chostais chothabhála 
bóithre a bheith mar thoradh air, laghdú ar 
lorg carbóin an fhlít chothabhála bóithre trí 
chruinneas suímh bioráin de phoill amhrasta, 
agus sábháilteacht phoiblí agus luach ar airgead 
a fheabhsú. Thabharfadh sé léargas freisin a 
chuirfidh ar chumas an chórais a mhéadú go dtí 
leibhéal an chontae, chomh maith le moladh go 
dtaispeánfar faisnéis ar nós uimhir chlárúcháin 
feithicle, dáta éaga an cheada agus sráideanna 
páirceála faofa don fheithicil sin.

• Cuireadh críoch le cur i bhfeidhm thionscadal 
WIFI4EU ar fud Chontae Luimnigh go luath 
i mí na Samhna. Bhain an tionscadal seo 
úsáid as maoiniú AE, mar aon le cómhaoiniú 
coibhéiseach a fuarthas ón rialtas tríd an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD), chun 
pointí rochtana Wi-Fi poiblí saor in aisce a chur 
ar fáil ar fud chathair agus chontae Luimnigh 
ar feadh trí bliana ar a laghad, agus costais 
athfhillteacha ar an tseirbhís ag gach suíomh 
a íocann an DRCD agus an Chomhairle as. Is 
céim eile chun cinn é sin d’aidhm na Comhairle 
an bhearna dhigiteach do shaoránaigh a 
dhúnadh trí dheireadh a chur leis na bacainní 
a d’fhéadfadh a bheith rompu sna réimsí sin 
agus iad ag iarraidh foghlaim ar líne, idirbhearta 
a dhéanamh, fanacht nasctha le cairde agus 
teaghlaigh, agus leas a bhaint as seirbhísí ar 
líne de chuid na Comhairle. Táthar ag súil freisin 
go gcuirfidh an saornascacht sin cosa chun cinn 
sna ceantair sin, rud a rachaidh chun tairbhe do 
ghnólachtaí áitiúla.

CLAOCHLÚ DIGITEACH NA 
COMHAIRLE
• I mí Feabhra, sheol Seirbhísí Digiteacha, i 

gcomhar leis na Ranna TFC agus Feabhsúcháin 
Gnó, an Tairseach Foirne nua do gach úsáideoir 
i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
Rinneadh an tairseach nua a nuachóiriú 
chun í a dhéanamh crisper, níos soiléire agus 
níos soláimhsithe. Chomh maith leis sin, 
chomhoibrigh Seirbhísí Digiteacha leis an Roinn 
Feabhsúcháin Gnó chun córas a shainaithint 
agus a thabhairt isteach chun foirmeacha ar 
líne atá dírithe go hinmheánach a chruthú, mar 
iarracht líon an pháipéir a úsáidtear ar fud na 
heagraíochta a laghdú.

• Bhí ról lárnach ag Seirbhísí Digiteacha i seoladh 
Páirceála Cónaithe nua Córas bailíochtaithe 
Ceadúnais (RPP). Comhtháthaíonn córas 
Bainistíochta Caidrimh Custaiméirí (CRM) na 
Comhairle anois le córas tríú páirtí ParkMagic, 
ag roinnt sonraí maidir le gach ceadúnas 
páirceála cónaithe bailí agus neamhbhailithe. 
Cuireann sé seo ar chumas maoir tráchta 
uimhir chlárúcháin feithicle a scanadh chun 
a chinneadh cé acu go bhfuil cead páirceála 
cónaithe bailí ag an bhfeithicil sin nó nach 
bhfuil.  Thabharfadh gléas láimhe mhaoir 
tráchta léargas freisin a chuirfidh ar chumas an 
chórais a mhéadú go dtí leibhéal an chontae, 
chomh maith le moladh go dtaispeánfar 
faisnéis ar nós uimhir chlárúcháin feithicle, 
dáta éaga an cheada agus sráideanna páirceála 
faofa don fheithicil sin. Mar thoradh air sin, 
ní gá dioscaí Cead Páirceála Cónaithe (RPP) 
a phriontáil ná a phostáil chuig custaiméirí 
a thuilleadh ná a chur ar taispeáint ar 
ghaothscáth custaiméara, céim eile chun 
tosaigh in iarrachtaí na Comhairle úsáid páipéir 
san eagraíocht a laghdú.

• I mí Mheán Fómhair, cuireadh an Clár Lite 
(Tionscadal um Chlaochlú Faisnéise Limerick) i 
gcrích. Bogadh thart ar 1,000 ball foirne ar shiúl 
ó úsáid a bhaint as tiomáineann áitiúil agus 
líonra dá riachtanais bainistíochta doiciméad 
le ceithre bliana anuas chun SharePoint ar 
Líne a úsáid chun na críche sin. Mar chuid den 
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chur i bhfeidhm seo, tá 44 Bhailiúchán Suímh 
cruthaithe ag Seirbhísí Digiteacha, agus tá os 
cionn 1,000 láithreán Seirbhíse tógtha mar aon 
le níos mó ná 10,000 Leabharlann Doiciméad. 
D’éascaigh an obair seo aistriú os cionn 11 TB 
sonraí chuig an acmhainn nua Sharepoint Ar 
Líne.

• Ag tógáil ar chur i bhfeidhm rathúil Lite, ag 
deireadh 2021 chuir Seirbhísí Digiteacha tús le 
hobair ar sholáthar suíomhanna seachtracha 
ar Sharepoint Online. Rinneadh Freastalaí 
Bainistíochta Ábhar Alfresco 4 (CMS) atá ann 
cheana a dhíchoimisiúnú agus a shuíomhanna 
gníomhacha á n-aistriú chuig Sharepoint ar líne, 
agus leanfar leis an obair seo go 2022.

• In 2021 freisin, rinneadh athchóiriú ó bhonn 
ar bhonneagar GIS na Comhairle a chuir 
Seirbhísí Digiteacha i gcrích. Corpas mór oibre 
a bhí ann a bhain le haistriú comhordaithe 
agus rialú cáilíochta na mílte tacar sonraí mar 
aon le haistriú seanchóras oibriúcháin agus 
bunachar sonraí chuig bonneagar iomlán nua, 
rud a d’fhág go raibh seirbhísí níos tapúla agus 
níos sláine ann. Cuirfidh sé sin sonraí criticiúla 
a sheasfaidh an aimsir don Chomhairle ar fáil, 
agus cuirfidh sé cumais fheabhsaithe ar fáil don 
fhoireann. Leanfar den obair bhreise in 2022 le 
feabhsuithe níos uaillmhianaí.

• Ina theannta sin, in 2021, rinne foireann GIS 
i Seirbhísí Digiteacha leaganacha nua de 
chórais Fhiosrúcháin Phleanála agus Digitizer 
Pleanála na Comhairle a imscaradh. Cuireann 
na leaganacha nua seo leibhéil feidhmiúlachta 
atá feabhsaithe go mór ar fáil, agus anois 
tá an fhoireann agus an pobal in ann sonraí 
beo a úsáid ó sheirbhísí seachtracha ar nós 
OSI, Uisce Éireann, agus an gréasán bóithre 
náisiúnta. Is féidir le húsáideoirí leas a bhaint 
freisin as feabhas a chur ar shreabhadh oibre 
tascanna a dhéanamh níos tapúla agus níos 
simplí, agus ardanailís sonraí agus léirshamhlú 
a dhéanamh chun léargais luachmhara a 
nochtadh. Ina theannta sin, tá rochtain ar na 
córais seo níos simplí anois, mar go n-oibríonn 
siad ar ghléasanna soghluaiste agus i ngach 

brabhsálaí, leis an tairbhe bhreise a bhaineann 
le forchostais laghdaithe do TF mar go 
laghdaíonn na léarscáileanna nua rioscaí 
slándála agus riaracháin TFC.

• Chun seasamh i bhfad na haimsire a sheasamh 
do chruach inmheánach teicneolaíochta 
feidhmchlár gnó na Comhairle, reáchtáladh dhá 
thionscadal imirce in éineacht le linn 2021 mar 
chuid d’iarracht chomhoibríoch idir na Seirbhísí 
Digiteacha agus na ranna TFC. Cruthaíodh 
agus imscaradh braisle bunachar sonraí SQL 
Server 2017 nua, agus 172 bunachar sonraí 
de chuid na Comhairle atá ann cheana féin 
díchoimisiúnaithe nó aistrithe ó fhreastalaithe 
SQL 2005 agus SQL 2008 atá ann cheana 
chuig an gcnuasach nua. Ina theannta sin, 
d’aistrigh tionscadal imirce Windows Server 
córais inmheánacha gnó ó fhreastalaithe 
éagsúla Windows 2008 go sraith freastalaithe 
nua Windows Server 2019, le cleachtadh 
comhdhlúthúcháin eile á reáchtáil freisin chun 
laghdú a dhéanamh ar líon na bhfreastalaithe a 
gcaithfear tacaíocht a fháil ón dá roinn amach 
anseo.

• D’éirigh le Seirbhísí Digiteacha leaganacha 
nua de roinnt de chórais ghnó inmheánacha 
ríthábhachtacha na Comhairle, amhail 
na córais Pleanála, Tithíochta agus Clár 
na dToghthóirí, a imscaradh. Rinneadh ár 
mbogearraí bainistíochta inneachair gréasáin 
TERMINALFOUR a uasghrádú go dtí an leagan 
is déanaí chun suíomhanna gréasáin tóir a 
sheasfaidh an aimsir a óstáil air, amhail Staidéar 
Áitiúil agus Dánlann Ealaíne.

• Cuireadh tús freisin leis an obair in 2021 ar 
réiteach ar chruthúnas coincheapa (POC) 
chun go mbeidh sé níos éasca bunachair 
sonraí rochtana leagáide a aistriú chuig 
teicneolaíochtaí níos nuaí sa Chomhairle 
chun iad a chinntiú don todhchaí. Tá réiteach 
píolótach a fhorbairt le haghaidh bunachar 
sonraí ar leith Rochtain Comhshaoil fhostú 
comhéadan úsáideora a forbraíodh ag baint 
úsáide as Microsoft PowerApps Léirigh ag 
bunachar sonraí SQL Server 2017 inneall go, 
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má éiríonn, a chuirfidh ar chumas athsholáthar 
níos tapúla agus níos éasca bunachair sonraí 
Rochtana leagáide i 2022 agus ina dhiaidh sin.

• Leanadh le hiarrachtaí leanúnacha sna Seirbhísí 
Digiteacha in 2021 chun ár leochaileachtaí 
slándála a aithint agus a mheas. Tá tírdhreach 
iomlán na Seirbhísí Digiteacha laistigh de scóip 
do na hiarrachtaí seo, lena n-áirítear crua-
earraí agus bogearraí inmheánacha agus ar 
líne, chomh maith le próisis inmheánacha gnó 
agus bainistíochta tionscadail. Leanfar leis an 
obair seo in 2022, go háirithe i bhfianaise na 
leochaileachtaí slándála domhanda a aithníodh 
le déanaí.

LIMERICK.IE — ARDÁN COMHTHÁITE 
TAITHÍ DIGITÍ
• Ní dhearnadh aon bhristeacha 

neamhphleanáilte ar ardán Limerick.ie in 
2021, agus seachadadh 100 % in am ar an 
suíomh gréasáin. I mí Aibreáin 2021 freisin, 
chonacthas tairseach úsáideora ‘Mo Luimnigh’ 
i Luimneach.i. cloch mhíle shuntasach a 
bhaint amach, nuair a bhí líon na gcásanna 
a logáiltear tríd an tairseach ó bunaíodh é in 
2017 níos mó ná 10,000. D’ardaigh an líon sin 
go beagnach 13,000 cás roimh dheireadh 2021, 
agus cláraíodh beagnach 10,000 úsáideoir don 
tairseach.

• San am sin, rinneadh croílár Drupal shuíomh 
Limerick.ie a uasghrádú go dtí an leagan 
cobhsaí is déanaí, mar chuid d’iarrachtaí 
leanúnacha na Seirbhísí Digiteacha chun 
bonneagar ár suíomh gréasáin a choinneáil 
slán, agus rinneadh uasghrádú ar an mbeartas 
fianáin atá ann cheana chun é a thabhairt i 
gcomhréir leis na riachtanais náisiúnta.

• Ina theannta sin, in 2021, glacadh cur chuige 
níos solúbtha maidir le forbairt gréasáin i 
Seirbhísí Digiteacha, lenar féidir comhoibriú 
níos fearr a dhéanamh idir geallsealbhóirí 
inmheánacha maidir le ceanglais, gnéithe nua 
a scaoileadh níos minice chuig an suíomh beo, 
agus sásra aiseolais feabhsaithe ó úsáideoirí 
maidir le rath na ngnéithe sin. Áirítear leis an 
gcur chuige seo comhtháthú Trello a chuirfidh 

ar ár gcumas oibriú níos éifeachtaí le díoltóirí 
tríú páirtí.

• I mí Feabhra, chuir Seirbhísí Digiteacha gné 
nua Gailearaí i bhfeidhm ar Limerick.ie. Cosúil 
le grianghrafleabhar, is féidir taispeántais 
dánlainne ealaíne agus grianghraif d’imeachtaí i 
Luimneach a fhoilsiú agus a bhrabhsáil ansin ar 
limerick.ie.

• Chomh maith leis sin, leathnaigh Seirbhísí 
Digiteacha comhtháthú Limerick.ie roimhe seo 
le MyPoint, ardán comhairliúcháin phoiblí na 
Comhairle, chun taispeáint suirbhéanna ar an 
suíomh gréasáin a éascú.

• I mí na Nollag, chuaigh an Scéim Fóirdheontais 
um Bailiú Dramhaíola Tí (Tarscaoileadh Bin) beo 
ar “My Limerick” mar sheirbhís nua ar líne, rud a 
chuir ar chumas úsáideoirí iarratas a dhéanamh 
ar an bhfóirdheontas ar líne den chéad uair. 
Rinneadh 11 % d’iarratais ar an bhfóirdheontas 
an mhí sin tríd an sásra ar líne, agus táthar ag 
súil go dtiocfaidh méadú suntasach ar an líon 
sin in 2022 agus poiblíodh an rogha ar líne sula 
n-osclófar an próiseas iarratais sin.

• Mar chuid de na hiarrachtaí leanúnacha chun 
ár gcórais éagsúla a dhaingniú, coimisiúnaíodh 
tástáil treáite slándála a bhí dírithe ar 

 Limerick.ie  Áiríodh roinnt míreanna 
gníomhaíochta sa tuarascáil a tháinig as sin, ar 
tugadh aghaidh orthu ina dhiaidh sin agus a 
leanfar de aghaidh a thabhairt orthu in 2022.

OIFIG TIONSCADAL AE
Ba í 2021 an tríú bliain iomlán oibríochtúil d’Oifig 
Tionscadal an Aontais. Cuireadh cruinnithe ar líne 
in ionad cruinnithe idirnáisiúnta toisc gur lean 
Covid de bheith ag cur isteach ar thaisteal, ach 
maolaíodh an mhíchaoithiúlacht sin do líonrú trí 
leabhrán ar Thionscadail AE i Luimneach a chur ar 
fáil:  “Glacadh Eorpach, Nuálaíocht Luimnigh” agus 
trí Imeacht Fíorúil Nuálaíochta Luimnigh (LIVE) a 
thabhairt ar líne mar chuid den tionscadal Find 
Your Greatness (féach thíos).
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Tháinig deireadh le trí thionscadal in 2022: 
tionscadal Interreg NPA Áit-EE, agus na tionscadail 
AA Interreg CAPITEN agus MMIAH. Tá tionscadal 
MMIAH sa chéim tuairiscithe deiridh faoi láthair 
agus mar thoradh air tá comhdhlúthú ar theach 
na gcoimeádaithe glas ag Cé na nDugaí. Tá an 
comhdhlúthú seo feabhsaithe le díon a bheith 
curtha ar fáil don fhoirgneamh ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh.

• +Malartú cathrach
I mí Feabhra tionóladh an chéad chruinniú 
d’Fhoireann Chomhairleach Náisiúnta na hÉireann 
(NAT) +Malartú cathrach. Tugann an grúpa seo le 
chéile ionadaithe ó Údarás Fuinnimh Inmharthana 
na hÉireann, ó Chomhairle Oidhreachta na 
hÉireann, ó Fhóram Cathracha Cliste Uile-
Éireann, ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, agus ó Chomhairle Contae Bhaile 
Átha Cliath Theas, chun a gcuid saineolais a 
chur leis an tionscadal agus chun é a choinneáil 
ailínithe le forbairtí in earnálacha éagsúla. Trí 
chruinnithe rialta, chuir NAT spreagadh nua ar fáil 
don tionscadal, trí pháirt a thabhairt go díreach 
do pháirtithe leasmhara atá riachtanach chun go 
n-éireoidh le haistriú fuinnimh.

I mí an Mhárta seoladh Feachtas Seaimpíní 
Fuinnimh Dearfach +Malartú cathrach. Mar thoradh 
air sin, tugadh 2,400 cuairt ar an suíomh gréasáin 
chun tuilleadh eolais a fháil faoi Bhloic Fuinnimh 
Dhearfaigh agus chun cathair inbhuanaithe a 
chruthú.  Earcaíodh 20 Seaimpín agus tá siad ag 
glacadh páirt ghníomhach i suirbhéanna áitiúla, 
ag coimeád dialanna, agus ag cur chun cinn an 
t-aistriú chuig roghanna malartacha in-athnuaite ar 
fud Chathair agus Chontae Luimnigh. Bhí seachtain 
rannpháirtíochta an tríú cathair ar siúl i mí Aibreáin 
freisin, agus ba é “Fuinneamh Pobail” an téama.

I mí Iúil, rinneadh an dara hathbhreithniú 
tréimhsiúil ar thionscadal +CityxChange leis an 
gCoimisiún Eorpach. Cuireadh obair fhoireann + 
Limerick le 18 mí anuas faoi bhráid na nOifigeach 
Tionscadail agus na Saineolaithe Seachtracha. 
Tá an Coimisiún sásta leis an dul chun cinn atá 
déanta go dtí seo ach tá sé ar an eolas faoi na 
dúshláin atá os comhair an 12 mhí atá le teacht 

maidir lena chur i bhfeidhm, go háirithe le castacht 
bhreise mar gheall ar Covid.

Tá an fhorbairt is spreagúla i + Malartú cathrach 
a bhí ar an tógáil agus anois tástáil na dTuirbíní 
GKinetic. Tá na tuirbíní seo deartha go speisialta 
lena n-imscaradh in Abhainn na Sionainne, 
chun leas a bhaint as taoide agus sreabhadh na 
habhainn.
 Má éiríonn le cead pleanála, suiteálfar trí thuirbín 
taispeántóra i dTomond Weir chun comhlacht 
atá lonnaithe i Luimneach a léiriú ag baint úsáide 
as teicneolaíocht a forbraíodh i Luimneach chun 
ár bhfuinneamh féin a tháirgeadh ón abhainn. I 
mbliana, bhí GKinetic Ltd. ar cheann de dheich 
ngnólacht nuathionscanta domhanda a fuair 
infheistíocht ó Katapult.

• Aimsigh do Mhórgacht
Leantar den chomhar trasnáisiúnta gan bhriseadh 
le cruinnithe agus ceardlanna ar líne i rith na bliana 
arna n-óstáil ag Voru, Wroclaw, agus Bracanca.
Gan dabht, ba é buaicphointe na bliana ná Imeacht 
Fhíorúil Nuálaíochta Luimnigh (LIVE), a bhí ar siúl 
ag Ionad CONFIRM do Déantúsaíocht Chliste i 
gCaisleán na Tríosa. Thug an clár imeachtaí seo 
meascán éagsúil d’údaráis, gníomhaireachtaí, 
comhpháirtithe tionscail, ollscoileanna agus líonraí 
saoránach le chéile chun nuálaíocht atá ag tarlú i 
Luimneach a chur ar taispeáint. Tá taifeadtaí den 
dá lá ar fáil ag https://www.limerick.ie/council/
services/business-and-economy/eu-programmes/
limerick-innovation-virtual-event-live.

GKinetic Turbines Imscartha le haghaidh Tástáil

https://www.limerick.ie/council/services/business-and-economy/eu-programmes/limerick-innovation-virtual-event-live
https://www.limerick.ie/council/services/business-and-economy/eu-programmes/limerick-innovation-virtual-event-live
https://www.limerick.ie/council/services/business-and-economy/eu-programmes/limerick-innovation-virtual-event-live
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• Comhordú
Le linn 2021, leanamar de chruinnithe a reáchtáil 
gach dhá mhí chun an Taispeántas Eorpach 
a choinneáil ar siúl, ós rud é gur aistríodh an 
Taispeántas Muintearais ó 2020 go 2022.  Cuireadh 
tús leis an mbliain nuair a tógadh meirge de 27 
bratach náisiúnta uile an Aontais i bhforhalla Ché 
na gCeannaithe.

Ina theannta sin, d’óstáil muid an chéad Chruinniú 
Comhpháirtí Comhlach Rialtais Réigiúnaigh idir 
an Líonra Ollscoile Réigiúnach agus an tAontas 
Eorpach (RUN-EU) a luaithe a cheadaítear 
Covid. Ba é an cruinniú seo, a d’eagraigh Ollscoil 
Teicneolaíochta na Sionainne (TUS), ná fócas 
straitéiseach a chruthú do Chrios Eorpach 
Inbhuanaithe d’Fhorbairt Idir-réigiúnach i measc 
chomhpháirtithe réigiúnacha RUN-AE agus 
Institiúidí Ardoideachais RUN-AE i gcomhthéacs 
straitéisí réigiúnacha reatha agus amach anseo 
an AE, straitéisí um speisialtóireacht chliste agus 
meicníochtaí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa. D’aithin sé freisin bua tapa agus tionscadail 
fhadtéarmacha a bhféadfadh roinnt réigiún agus 
a n-Institiúidí Ardoideachais de chuid an Aontais 
RUN-AE a bheith bainteach leo.

IARRATAIS AR THIONSCADAIL
I mbliana bhíomar mar chuid de naoi n-iarratas 
tionscadail de chuid an Aontais Eorpaigh a 
d’fhéadfadh €1.68 m a chur ar fáil do Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh, agus trí cinn 
díobh sin maoinithe (€346,000), tá trí cinn acu fós á 
n-athbhreithniú ag an gCoimisiún, tá ceann amháin 
ar an liosta ionadaithe le haghaidh maoinithe, 
agus ní raibh an tairseach bainte amach ag dhá 
cheann acu. Is iad seo a leanas na trí thionscadal a 
mhaoinítear:

• INTEgreat: Is gníomhaíocht thrasnáisiúnta 
maidir le tearmann, imirce agus lánpháirtiú é an 
tionscadal €1.6 m, 3 bliana seo, faoi stiúir Ballafon 
Società Cooperativa Sociale san Iodáil. Tugann 
Píolótach Luimnigh, faoi stiúir Doras Luimní le 
tacaíocht ó Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, tuilleadh €263,000 don chathair agus 
don chontae. Is é is aidhm don chomhar straitéis 
lánpháirtíochta níos láidre agus éiceachóras 
níos láidre a fhorbairt d’imircigh agus d’iarrthóirí 

tearmainn (mná, fir, teaghlaigh, LGBTQ+) san 
Eoraip.

• Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil: Rinne 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
comhordú ar iarratais Éireannacha chuig an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil de chuid 
Ard-Stiúrthóireacht Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach an Choimisiúin Eorpaigh. Ba é ár 
dtionscadal rathúil “Ciste Athróg le haghaidh 
Athchóiriú Foirgníochta Stairiúil”. Cumascadh an 
tionscadal seo le hiarratas comhchosúil ó Oifig 
na nOibreacha Poiblí chun comhthionscadal 
€600,000 a chruthú. Féachfaidh an OPW le 
struchtúir a fhorbairt d’athchóiriú fuinnimh 
domhain ar an Earnáil Phoiblí Stairiúil Maoin, 
agus déanfaidh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh imscrúdú ar chiste imrothlach chun tithe 
i lár na cathrach a iarfheistiú. Cuirfidh an maoiniú 
seo ar chumas Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh agus Oifig na nOibreacha Poiblí tairiscint 
a dhéanamh ar shaineolas chun na smaointe seo 
a fhorbairt tuilleadh chun iad a chur i bhfeidhm 
amach anseo.

• Tacaíocht Fís Fhiontraíocht Éireann: Ar deireadh, 
tá deontas tacaíochta €16,000 curtha ar fáil ag 
Fiontraíocht Éireann chun cuidiú le hiarratas 
Luimnigh ar ghlao Bauhaus Nua Eorpach de chuid 
Fís Eorpach i mí Eanáir 2022.

Leanfaimid ar aghaidh in 2022 le tuilleadh 
maoinithe a lorg, le comhpháirtithe agus le 
tionscadail de chuid an Aontais atá ailínithe le 
cuspóirí straitéiseacha na Comhairle, chun leanúint 
dár líonra comhpháirtithe, cathracha agus réigiún 
de chuid an Aontais a leathnú agus chun próifíl 
idirnáisiúnta Luimnigh a ardú mar mhór-réigiún 
cathrach san Aontas agus níos faide i gcéin. 
Tá anailís á déanamh againn faoi láthair ar an 
bplean Forbartha Cathrach agus Contae chun 
teacht ar ailíniú nua le 5 mhisean Fís Eorpach:
1. Oiriúnú don Athrú Aeráide.
2. Ailse.
3. Ár nAigéan agus ár nUiscí a athbhunú faoi 2030.
4. 100 Cathracha Aeráide-Neodracha agus Cliste 

faoi 2030.
5. Comhaontú Ithreach don Eoraip.
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LUIMNEACH 2030

Is comhlacht dinimiciúil forbartha maoine é 
Luimneach Fiche Tríocha a bunaíodh mar fheithicil 
sainchuspóireach de chuid Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh chun príomhshuíomhanna 
straitéiseacha a phleanáil agus a fhorbairt i 
gCathair agus i gContae Luimnigh.

Feidhmeoidh na suíomhanna seo mar thacaí 
d’fhorbairt fiontraíochta agus infheistíochta ar fud 
Luimnigh agus Réigiún an Iarthair Láir. Tá tuilleadh 
eolais ar fáil ar https://limerick2030.ie

Seo a leanas achoimre ar phríomh-gharspriocanna 
2021 ó thionscadail Luimneach Fiche Tríocha DAC:

CEARNÓG CEOLDRÁMAÍOCHTA
• Dúnadh an láithreán mar gheall ar shrianta 

Covid-19 ar fud Ráithe 1.
• Chuir conraitheoir Sisk tús le scartáil agus 

oibreacha cumasaithe ar an láthair i Ráithe 2.
• Céim 1 a Sholáthar le haghaidh Dearadh agus 

Tógáil an Íoslaigh agus Cearnóg Ceoldráma 
Amháin. Gearrliosta de chúigear conraitheoirí 
inniúla roghnaithe i Ráithe 2.

• Céim 2A Dearadh don Leabharlann, Ceithre 
Chearnóg Ceoldrámaíochta, 4 &5 Sráid Rutland, 
an foirgneamh 14-stór Landmark, agus an 
Granary.

• An Forthairgeoir is Fearr le haghaidh seirbhísí 
ligin le haghaidh One agus Ceithre Cearnóg 
Ceoldrámaíochta roghnaithe.

• Tairiscint Céim 2 don Íoslach agus Cearnóg 
Ceoldráma Amháin. Foilsithe ar eTenders.

CGI Cearnóg Opera Plaza Poiblí

Amharc ón aer ar Láithreán Lodhairí

Lasadh Simléir Cleeves suas Glas do CLG Luimnigh agus arís do na 
Samáraigh
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AN CEATHRÚ CUID DE THAOBH
ABHAINN NA LOMÁN
• Prionsabail Mháistirphleanála agus roghanna 

don láithreán le linn Ráithe 1.
• D’éirigh leis an iarratas faoi URDF i Ráithe 1 

agus fuair sé maoiniú €34.5 m don tionscadal.
• Ar aghaidh le Anailís PBC agus Ilchritéir le linn 

Ráithe 3 agus Ráithe 4.
• Réamhchás Gnó dlite le cur i gcrích i mí Eanáir 

2022.

FORBAIRT CHÓNAITHEACH PHÁIRC 
MUNGAIRIT
• Cuireadh isteach Cuid VIII Iarratas Pleanála do 

Chéim 1 (252 aonad) i Ráithe 1.
• Taisceadh achomharc chuig an mBord 

Pleanála maidir le hoiriúnacht Scagthástála 
Timpeallachta NIA. Bhí an Bord Pleanála 
sáraithe ag an mBord Pleanála le linn Ráithe 2.

• Chuid VIII ag Comhairleoirí Limistéar Cathrach 
(Críochnú oibreacha LTT) i Ráithe 3.

• Fuair an LCCC fógra faoi Athbhreithniú 
Breithiúnach ar cheadú pleanála Chuid VIII i 
Ráithe 4.

• Tá LTT agus LCCC ag gabháil do straitéis 
seachadta féideartha don suíomh faoi láthair.

 

Lámhaigh Aeróige Mungairit
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POBAL, 
TURASÓIREACHT
AGUS CULTÚR
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FORBAIRT AN PHOBAIL UIRBIGH 
AGUS TUAITHE

Tá an Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus 
Tuaithe (URCD) freagrach as struchtúir an Choiste 
Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) agus an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) a fheidhmiú. Faoi 
choimirce an Choiste um Fhorbairt Phobail 
Áitiúil. Tá an Roinn freagrach as an bPlean Áitiúil 
Eacnamaíochta agus Pobail (LECP), an Clár 
Gníomhachtúcháin Pobail um Chuimsiú Sóisialta 
(SICAP) agus an Straitéis Forbartha Tuaithe, lena 
n-áirítear Clár LEADER an AE agus cláir pobail 
agus athnuachana uirbeacha agus tuaithe eile, a 
ullmhú agus monatóireacht a dhéanamh orthu. 
Ceann de threoirphrionsabail na Roinne is ea 
tacú le saoránaigh agus le pobail ar fud Luimnigh 
trí thacaíochtaí, sruthanna maoinithe agus cláir 
éagsúla ar bhealach comhordaithe agus a léiríonn 
riachtanais na bpobal agus na ngrúpaí áitiúla.  Tá 
ról lárnach ag an gCoiste um Beartas Straitéiseach 
agus ag an gCoiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil i 
bhforbairt beartas sonrach agus páipéar seasaimh, 
atá ríthábhachtach chun bonn eolais a chur faoi 
threo straitéiseach na Comhairle chomh maith le 
teagmháil a dhéanamh le pobail áitiúla.

RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL
Tá rannpháirtíocht na bpobal mar bhunchloch 
chun cinntiú de go gcuireann an Roinn Forbartha 
Pobail Uirbeach agus Tuaithe seirbhísí ar fáil go 
héifeachtach agus leanadh leis an rannpháirtíocht 
sin in 2021, in ainneoin na ndúshlán leanúnach 
a bhaineann le COVID-19. Mar thoradh ar úsáid 
na teicneolaíochta ar líne agus na tacaíochta do 
phobail chun dul in oiriúint don teicneolaíocht 
seo, leanadh ar aghaidh le rannpháirtíocht láidir 
an phobail. Lean an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail, le tacaíocht ó Ranna Rialtais éagsúla, de 
bheith ag tacú le pobail le linn na paindéime trí 
roinnt clár tacaíochta lena n-áirítear Freagairt 
Pobail COVID-19 agus Feachtas Coinnigh Well. 
Thacaigh an rannpháirtíocht sin go mór leis na 
pobail uile le linn 2021.

LÍONRA RANNPHÁIRTÍOCHTA 
POIBLÍ (PPN)
Bhí 11 chruinniú ag Rúnaíocht PPN i mbliana agus 
tionóladh dhá chruinniú iomlánacha. Tionóladh 
dhá bhabhta toghchán d’ionadaithe PPN chun 
suí ar an gComhairle agus ar choiste eile in 2021 
agus bhí suíocháin uile PPN ar Choistí seachtracha 
líonta anois. Tá 165 ball PPN ar fud na gCeantar 
Bardasach anois agus aontaíodh Meabhrán 
Comhthuisceana idir an Chomhairle agus PPN 
Luimnigh.
• Ceartas Sóisialta Éireann athbhreithniú ar 

bhunreacht PPN chun é a chur i gcomhréir 
leis an Lámhleabhar PPN nuashonraithe 
a d’fhoilsigh DRCD i mí na Nollag 2021. 
Dhaingnigh an Seisiún Iomlánach é sin ag an 
gcruinniú a bhí acu i mí na Nollag.

• Rinne Méara na Cathrach agus an Chontae, 
Comhairleoir, an Tuarascáil Bhliantúil 2021 a 
ullmhú agus a sheoladh ag cruinniú iomlánach 
mhí Aibreáin Mícheál Ó Coileáin. Roinneadh 
é leis an DRCD agus tá a ábhar san áireamh 
i dtuarascáil bhliantúil náisiúnta PPN, a 

POBAL, TURASÓIREACHT
AGUS CULTÚR

Grúpa Bailte Slachtmhara Elton lena n-áirítear Billy agus Mary Noonan, 
Mags Reale le Podge an madra, Katie Heffernan, Méara na Cathrach agus 
Chontae na Gaillimhe agus Amy Copeland
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d’fhoilsigh DRCD i mí na Nollag.
• The PPN Linkage Groups continued to support 

tLean Grúpaí Nascadh PPN de thacaíocht a 
thabhairt do na PPN Reps ar na coistí éagsúla 
trí chruinniú roimh chruinnithe coiste chun 
nithe a bhaineann lena gcoistí faoi seach a phlé 
agus aiseolas a thabhairt ar chruinnithe roimhe 
seo.

• D’óstáil PPN Luimnigh i gcomhar le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ceann 
de na ceardlanna um Chomhrá Aeráide Pobail a 
bhí mar chuid den chomhrá náisiúnta pobail ar 
an bPlean Náisiúnta Gníomhaíochta ar son na 
hAeráide.  Foilsíodh tuarascáil a d’eascair as na 
ceardlanna i mí na Samhna.

• Reáchtáladh roinnt imeachtaí oiliúna agus 
faisnéise le linn na tréimhse sin agus chuir 
Ceartas Sóisialta Éireann sraith de 5 cheardlann 
ar fáil do chomhaltaí a chlúdaíonn ábhair 
ar nós Anailís Shóisialta, Cumarsáid agus 
Abhcóideacht, Ionadaíocht PPN, Struchtúir 
Údaráis Áitiúla agus buiséid agus scileanna 
éascaithe grúpaí.

 
PRÍOMHCHLÁIR AGUS SRUTHANNA 
MAOINITHE
An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus 
Gníomhachtú Pobail (SICAP) 
Rinne an LCDC maoirseacht ar sheachadadh 
an chláir SICAP (€2.25 milliún in aghaidh na 
bliana) agus cheadaigh sé íocaíochtaí leis na trí 
Chuideachta Forbartha Áitiúla atá ar conradh chun 
an clár a chur i gcrích i Luimneach. Gníomhaíochtaí 
cuimsithe shóisialta faoi dhá sprioc:
 
Sprioc a hAon: Tacú le grúpaí pobail áitiúla 
Sprioc a Dó: Tacú le daoine aonair atá i mbaol 
eisiaimh shóisialta nó atá i mbaol eisiaimh 
shóisialta chun cáilíocht saoil agus folláine a 
fheabhsú agus chun rochtain a fháil ar dheiseanna 
foghlama ar feadh an tsaoil.

In 2021, lean na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla 
dá gcláir a oiriúnú trí sheirbhísí a bhogadh ar 
líne, chabhraigh siad le pobail rochtain a fháil ar 
dheontais chun a n-áitreabh a oiriúnú chun iad 
a dhéanamh sábháilte d’idirghníomhú fisiciúil 

agus teicneolaíocht uasghrádaithe chun tacú 
le seachadadh seirbhísí ar líne. Chomh maith 
leis sin, chomhoibrigh na Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla le comhpháirtithe eile san earnáil reachtúil 
agus dheonach chun teagmháil a dhéanamh 
leis na daoine agus na teaghlaigh is mó atá i 
ngátar le linn Covid agus chun tacú leo. Áiríodh 
leis sin gníomhaíochtaí chun aghaidh a thabhairt 
ar bhochtaineacht bia, bochtaineacht bhreosla, 
buiséadú agus tuismitheoireacht. Áirithíodh leis na 
straitéisí sin go bhféadfadh siad leanúint de bheith 
ag sroicheadh agus ag tacú leis na pobail is mó 
atá faoi mhíbhuntáiste agus aghaidh á tabhairt ar 
dhúshláin a eascraíonn as Covid.

Clár LEADER an AE
Rinneadh measúnúagus breithniú ar sheachadadh 
Chlár LEADER an Aontais (€13.881 milliún) in 
2021 agus ar iarratais ó ghrúpaí leasmhara 
éagsúla pobail agus sonracha. Rinne an LCDC, 
mar an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) do 
Chlár LEADER, leithdháileadh iomlán Bhuiséad 
Chlár LEADER 2014-2021 a chur i gcrích. In 2021, 
d’fhormheas LCDC 11 Thionscadal dar luach
€646,979.16. Chomh maith leis an méid thuas, 
leithdháileadh maoiniú de €176,889.15 do Bhia 
LEADER Tionscadal. Ag deireadh 2021, cistiú breise 
an méid seo a leanas: Leithdháileadh €1,897,485 ar 
Luimneach faoin gClár Idirthréimhseach LEADER 
chomh maith le leithdháileadh breise de €843,327 
ó Chiste Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh (EURI).

An Ciste Forbartha um Athghiniúint Tuaithe 
(RRDF) Chomhordaigh an Stiúrthóireacht Pobail, 
Turasóireachta agus Cultúir ullmhú na n-iarratas 
maoinithe don Chiste um Athghiniúint agus 
Forbairt Tuaithe (RRDF) — an Ciste a bunaíodh chun 
infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail mhórscála 
i bhforbairt tuaithe a fhaigheann tacaíocht faoin 
gCreat Pleanála Náisiúnta, Éire 2040.

In 2021, chuir an Stiúrthóireacht togra amháin 
isteach faoin Tríú Glao RRDF, Catagóir 2 (cúnamh 
teicniúil chun tionscadail a fhorbairt go mion) i mí 
Iúil. Bhain sé seo leis na costais a bhain le dearadh 
teicniúil, bainistiú tionscadal, forbairt plean gnó 
agus sealbhú déantán iarnróid chun Teach an 
Stáisiúin agus an suíomh ag Ardach a fhorbairt arís 
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mar mhol taithí do chuairteoirí ar Ghlasbhealach 
Luimnigh, agus chun an Shed Earraí Iarnróid a 
athfhorbairt mar Mhol Seirbhíse Glasbhealaigh. Tar 
éis measúnú a dhéanamh ar na tograí, táthar ag 
súil go bhfógrófar tionscadail rathúla go luath in 
2022. Is céimeanna éagsúla cur i bhfeidhm iad na 
tionscadail atá ann cheana a fhaigheann maoiniú 
ón RRDF.

Forbraíodh plean nua turasóireachta atá dírithe ar 
an tairiscint turasóireachta sa Chaisleán Nua Thiar 
a leathnú agus a fheabhsú i gceantar Dhiméin an 
Chaisleáin agus a chuimsíonn Folly Fuller. Leathnú 
agus ath-shamhlú Bhád Flying Foynes agus
Faomhadh Músaem Muirí do dheontas RRDF agus 
tá sé anois sa chéim tógála. Ina theannta sin, tá 
tionscnamh nuálach tithíochta tuaithe dírithe 
ar chúig bhaile agus sráidbhaile faoin tuath i 
Luimneach ar dtús, tá dul chun cinn á dhéanamh 
maidir lena chur i bhfeidhm. Cuireadh cúig bhaile 
eile leis an tionscnamh seo le linn 2021.

Scéim Infreastruchtúir Áineasa Allamuigh (ORIS)
Le Scéim 2021 um Bonneagar Áineasa Lasmuigh, 
go háirithe, tacaíodh le bonneagar áineasa a 
chuirfeadh asraon ar fáil ní hamháin do na pobail 
ina bhfuil siad suite ach a chuirfeadh breisluach 
ar fáil freisin ó thaobh na turasóireachta de, agus 
limistéir thuaithe á suíomh chun freagairt don 
timpeallacht eacnamaíoch iar-COVID-19
 I measc na gcineálacha tionscadal a mhaoinítear 
de ghnáth tá cosáin, bealaí rothaíochta, bealaí 
glasa, gormbhealaí, bealaí rochtana sléibhe, 
bridlebhealaí agus áiseanna uisce oscailte ag 
portaigh, aibhneacha, lochanna agus tránna, lena 
n-áirítear linnte taoide.

Chuir ORIS 2021 béim ar áiseanna áineasa atá 
suite gar d’aibhneacha, lochanna agus tránna agus 
den chéad uair bhí tionscadail den chineál seo 
atá lonnaithe taobh istigh den cheantar máguaird 
incháilithe. Cuireann an Scéim maoiniú ar fáil 
do dheisiú nó do chur chun cinn ar mhionscála 
agus do mhargaíocht i ndáil leis an mbonneagar 
atá ann cheana agus d’oibreacha uasghrádaithe 
meánscála/mórscála agus d’fhorbairtí conaire 
nó taitneamhachta nua chomh maith le Beart 
Forbartha Tionscadail a chur leis in 2021 chun foráil 
a dhéanamh do na costais forbartha le haghaidh 

tionscadal straitéiseach mórscála amháin.
• Cuireadh tús le sé thionscadal a maoiníodh faoi 

ORIS 2021;
• Seoladh Oris 2021 i mí Aibreáin 2021 le hocht 

n-aighneacht tionscadail le €97,100 leithdháilte 
ar chúig thionscadal ar scála beag in Áth 
Dara, i gCill Mocheallóg agus i dTír Bhaile 
Uair an chloig agus margaíocht agus cur 
chun cinn conairí nua; €398,000 leithdháilte 
ar dhá thionscadal mheánscála i gCromadh 
agus i mBráif/Na Róistigh; agus €50,000 do 
thionscadal tomhais forbartha tionscadail 
amháin i Linn Snámha agus Coimpléasc Loch , 
Ráth Caola.

Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte
I mí an Mhárta, seoladh an Scéim Athnuachana 
Bailte agus Sráidbhailte agus maoinítear í faoi 
Project Ireland 2040  mar chuid de Ár dTodhchaí 
Tuaithe — Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 
2021-2025. Leag an Scéim béim ar leith ar 
thionscadail a thacaíonn le cianobair agus a 
fheabhsaíonn lár an bhaile ina gcónaí le béim ar 
leith ar fhoirgnimh agus láithreáin atá folamh agus 
tréigthe a thabhairt ar ais in úsáid. Tá an Scéim 
dírithe ar bhailte tuaithe a bhfuil daonra níos lú ná 
10,000 duine iontu agus tá sí deartha chun tacú le 
tionscadail chaipitil bheaga agus mheánmhéide, a 
chuireann le timpeallacht lár bailte nó sráidbhailte. 
Maidir le Scéim 2021, ba é €20,000 an t-íosdeontas 
agus tiomsaíodh an t-uasdeontas go €500,000 
d’iarratas amháin ó gach Údarás Áitiúil. Cuireadh 
cúig iarratas isteach faoin Scéim chaighdeánach 
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2021 agus tá 
ceaduithe ar feitheamh i ndáil leis sin.

Fógraíodh Beart Feabhsaithe Sráiddhreacha 
breise in 2021 mar chuid den Scéim Bailte 
agus Athnuachana. Tacaíonn an beart seo le 
gníomhaíocht ar nós péintéireacht, athsholáthar 
comharthaí, feabhsú ar éadan siopa, soilsiú agus 
ceannbhrat d’fhoirgnimh thráchtála, chónaithe 
nó neamháitithe i suíomhanna baile/sráidbhailte 
do bhailte/sráidbhailte ina bhfuil daonra os cionn 
500 duine. Faomhadh líon uasta de shé bhaile a 
chur chun cinn don scéim seo agus roghnaíodh 
bailte Mhainistir na Féile, Eas Géitine, Bruff, Cill 
Mocheallóg, an Caisleán Nua Thiar agus Ráth 
Caola. 
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Eisíodh glao ar iarratais iarratas incháilithe agus 
eisíodh tairiscintí deontais do 55 iarratasóir atá ag 
dul ar aghaidh le tuairim is €230,000 de mhaoiniú 
deontais mar seo a leanas;
Mainistir na Féile  €55,400
An Brú  €54,000
An Caisleán Nua Thiar  €64,300 
Eas Géitine  €19,200
Cill Mocheallóg  €11,900
Ráth Caola  €24,100

• Cuireadh na ceithre thionscadal eile faoi Scéim 
2018 i gcrích in 2021;

 - Mainistir na Féile Tiontaigh seanbhanc i lár 
an bhaile go saoráid gnó E-hub.

 - Bhaile an Londraigh Seomra ranga amuigh 
faoin aer agus páirceáil.

 - An Gleann: Cuid den leabharlann nach 
bhfuil in úsáid a thiontú go hionad 
léirmhínithe.

 - Cill Fhíonáin Cruthaigh mol bia ceardaí 
agus comharthaíocht.

• Cuireadh dhá thionscadal Scéim 2019 i gcrích in 
2021;

 - Áth Leathan: Halla Paróiste atá ann cheana 
féin a athchóiriú c.1870 le haghaidh ionad 
pobail.

 - Cill Tíle Limistéar Fiadhúlra Pobail a 
fhorbairt.

• Tá síntí faofa do na tionscadail eile do 2019 
in Eas Géitine, i mBaile an Gharraí, i nDrom 
Collachair agus i Maigh Rua agus tá siad le cur i 
gcrích go luath in 2022.

• Tá infheistíocht shuntasach déanta i 
dtionscadail chaipitil a chur i gcrích agus a chur 
chun cinn, lena n-áirítear áiseanna coisithe 
Chathair Chinn Lis, Feabhsuithe Sábháilteachta 
na Croise Naofa, Siúlóid an Phoirt Thiar, Loch 
Goir, Taisteal Ghníomhach Chill Mocheallóg, an 
Gallbhaile agus Páircíní Bhaile an Londraigh.

• Faoi Bheart Luathaithe 2021, leithdháileadh 
€350,960 de mhaoiniú ar URCD do dhá 
thionscadal déag agus cuireadh aon cheann 
déag de na tionscadail sin i gcrích faoi 
dheireadh 2021. Tugadh síneadh ama don 
tionscadal a bhí fágtha in Pailís Chaonraí agus 
tá sé le críochnú go luath in 2022.

Roimhe seo — Tionscadal tógála Leabharlann an Bhaile Nua Carnegie Scéim 
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Dá éis — Tionscadal tógála Leabharlann an Bhaile Nua Carnegie maoinithe trí 
Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte

An Chuntaois stairiúil Dunraven Fountain i gcroílár shráidbhaile pictiúrtha 
Áth Dara i gContae Luimnigh a fuair maoiniú i bpáirt don chéad mhórshráid 
faoi Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte

Caisleán Conaill — Ceannbhrat Polacarbónáite ar chúl Theach na Sionainne 
arna mhaoiniú trí Scéim Tomhais Luathaithe Bailte agus Sráidbhailte 
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Clár (Ceantair Laga Árd-Riachtanais)
Is clár infheistíochta spriocdhírithe é Clár (Ceantair 
Laga Árd-Riachtanais) do cheantair thuaithe a 
bhfuil sé mar aidhm aige maoiniú a chur ar fáil do 
thionscadail bheaga infreastruchtúir i gceantair 
thuaithe a d’fhulaing an laghdú daonra is mó.
Is iad seo a leanas na bearta a bhí incháilithe 
lena gcur i bhfeidhm ag údaráis áitiúla in 2021: 
Tacaíochtaí do Scoileanna/Bearta Sábháilteachta 
Pobail, Gairdíní Pobail agus Leithdháiltí Pobail agus 
Beart Nuálaíochta CLÁR.

Cuireadh na trí thionscadal a faomhadhadh faoi 
Scéim 2021 i bhfeidhm le linn 2021:
• Bhí i gceist le Pobalscoil Náisiúnta Ghleann Rua 

(deontas €48,000) tionscadal a chur i bhfeidhm 
chun cosán a shuiteáil ó bhealach isteach 
pháirc na scoile chuig Halla an Phobail chomh 
maith le marcann bóthair, comharthaíocht 
sábháilteachta leanaí agus comharthaí luais 
digiteacha. Tá an tionscadal seo curtha i gcrích.

• Rinne Páirc Sráidbhaile Bhaile an Londraigh 
deontais de €50,000) dul chun cinn ar chur 
i bhfeidhm tionscadail chun tobair uisce 
óil amuigh faoin aer agus gairdín folláine a 
shuiteáil, leithris phoiblí a chur ar fáil, láthair 
suí, binsí picnicí agus limistéar BBQ a chlúdach 
i bPáirc Sráidbhaile Bhaile Átha Cliath. Chuir 
Cumann Forbartha Bhaile an Londraigh/an 
pobal áitiúil maoiniú meaitseála ar fáil don 
tionscadal agus iasacht ó Clann Credo. Tá an 
tionscadal seo beagnach críochnaithe.

• Rinne Gerald Griffin CLG, Béal Átha hAille 
(deontas €35,100) athdhromchlú ar charrchlós 
chun feabhas a chur ar dhraenáil fhoriomlán, 
comharthaí sábháilteachta, stáisiúin sláintíochta 
agus trealamh chomh maith le leithreas 
neamhspleách le rochtain lasmuigh. Tá an 
tionscadal seo beagnach críochnaithe freisin.

In 2021, d’fhormheas an Roinn Pobail agus 
Forbartha Tuaithe cúig thionscadal agus €188,579. 
Faoin mBeart Sábháilteachta Scoileanna/Pobail, 
ceadaíodh trí thionscadal:
• Saoráid Crèche Pobail agus iarscoile saor in 

aisce do gheataí scoile feabhsaithe, do chosáin 
a shuiteáil, do chomharthaíocht fheabhsaithe 
agus do shoilsiú níos fearr taobh amuigh den 
scoil;

• Club Sacair Fhíonaí chun cosáin sráidbhaile 
agus soilse poiblí a fheabhsú.

• Scoil Náisiúnta Úlla chun limistéar súgartha 
ilchéadfach/inrochtana a chruthú do gach 
páiste, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil 
riachtanais bhreise acu.

Faoi Thomhas Gairdíní/Cuibhreann an 
Chomhphobail:
• Pobail Thuar na Fola, chun limistéar dramhaíola 

i lár Shráidbhaile Thuar na Fola a chlaochlú ina 
ghairdín pobail bríomhar.

• Faodmhadh suiteáil Uisceadán éadadhaill 
i gceantair shonracha CLÁR faoin mBeart 
Nuálaíochta. Tá dul chun cinn á dhéanamh 
orthu siúd faoi láthair le go gcuirfear i bhfeidhm 
iad.

An Clár Feabhsaithe Pobail
In 2021, fuair LCDC €152,942 faoin gClár 
Feabhsúcháin Pobail a chuireann maoiniú ar 
fáil do ghrúpaí pobail chun áiseanna i gceantair 
faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú. Ba é cuspóir na 
scéime seo ná cúnamh a thabhairt do ghrúpaí/
eagraíochtaí a bhfuil deontais acu ar thionscadail 
nó ar shaoráidí a chuireann le trealamh agus ar 
dheontais aonuaire i dtreo costas a bhaineann 
le hathoscailt saoráide nó le hinbhuanaitheacht 
saoráide. Ba é príomhthéama chlár na bliana seo 
ná tacú le grúpaí agus iad ag tacú lena n-áiseanna 
athoscailte a dúnadh mar gheall ar Covid-19.

• Tugadh cúnamh do 71 ghrúpa faoin scéim seo 
in 2021.

Deontais Chaipitil Fiontair Shóisialta
Chuir Scéim na nDeontas Caipitil Fiontair Shóisialta 
maoiniú ar fáil chun trealamh a cheannach nó 
chun deisiúcháin nó athchóirithe a dhéanamh 
chun cur ar chumas fiontair shóisialta a soláthar 
seirbhíse a fheabhsú. Leithdháileadh €39,883.29 ar 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoin 
scéim seo.

• Tugadh cúnamh do 12 ghrúpa san iomlán faoin 
scéim seo..
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Ciste Éigeandála COVID-19
Is clár deontais é an Ciste Éigeandála COVID-19 a 
chuireann maoiniú ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint 
dhíreach acu le freagairt Ghlao an Chomhphobail 
ar phaindéim COVID-19. Thug an Roinn um 
Fhorbairt Tuaithe agus Pobail dara babhta 
maoinithe do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh arbh fhiú €62,071 é. Ba chun críche 
caiteachas caipitil agus caiteachas reatha araon 
a bhain leis an obair freagartha ar Covid-19 iad na 
deontais.

• Fuair 39 ngrúpa maoiniú faoin scéim seo.

CLÁIR GHRADAIM
Rinne an Roinn comhordú ar agus thug 
tacaíocht do ghrúpaí pobail chun dul isteach i 
gcláir bhronnta náisiúnta ina n-aithnítear agus 
a dtaispeántar iarrachtaí agus chaighdeán a 
ngníomhaíochtaí maidir le feabhas a chur ar 
chaighdeán na beatha agus ar na tairbhí sóisialta 
pobail agus eacnamaíocha dá bpobail áitiúla.

Dáimh Áite
Is comórtas uile-oileáin é Dáimh Áite a reáchtálann 
Comhlachtaí Poiblí agus Comhar Éireann i 
gcomhar le húdaráis áitiúla thuaidh agus theas. 
Is aidhm leis an cion a dhéanann pobail don 
tsochaí  a aithint agus a cheiliúradh chomh maith 
le feasacht, meas agus cuimsiú a spreagadh i 
ngach gné den tsochaí. Tá dea-theist ar Luimneach 
sa chomórtas seo. Ba iad seo a leanas buaiteoirí 
an chomórtais roimhe seo as Luimneach: in 2021, 
Tionscadal Réamh-Chomhtháthaithe Shóisialta 
Ráth Caola, Buaiteoir Chéad Áite sa chatagóir 
daonra 1,000—2,000; Comhairle Pobail Mhainistir 
na Féile 2019, an Dara hÁit sa chatagóir daonra 
2,500-5,000; in 2018, Gradam Chéad Áite, An 
tIonad Méala Leanaí faoi Thionscnamh na bPobal 
maidir le For-Rochtain, chomh maith le gradaim 
Dara hÁit ar Iontaobhas Cathartha Luimnigh de 
chuid an Tionscnaimh Áite Cruthaithí agus Cill 
Míde sa chatagóir daonna 0-300.

Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ceithre thionscadal isteach i gcomórtas 2021 
maidir le Dáimh Áite. Ba iad seo a leanas na 
tionscadail agus na catagóirí iontrála:
• “Teacht Aniar an Phobail”: Comhairle Pobail 

Thuar na Fola;
• “Tionscnamh Áite Cruthaithí”: Draw Out 

Limerick lena mbaineann sraith múrphictiúr i 
spásanna uirbeacha ar fud na cathrach;

• “Turasóireacht an Phobail”: Comharchumann 
Forbartha Loch Goir agus

• “Cathracha/Ceantair Uirbeacha” os cionn 
3,000: Cumann Cónaitheoirí Pháirc Phlásóg 
na Coille. Meascán de chruinnithe duine le 
duine leis na moltóirí i Halla na Cathrach agus 
cruinnithe fíorúla a bhí i gceist le moltóireacht a 
dhéanamh ar an gcomórtas. 

Táthar ag súil go bhfógrófar torthaí an chomórtais 
seo in Earrach 2022.
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SLÁINTE AGUS FOLLÁINE

Éire Shláintiúil
Leanadh ar aghaidh le Éire Shláintiúil a chur i 
bhfeidhm le linn 2021 agus rinneadh dul chun cinn 
ar na gníomhaíochtaí faoin gclár  in ainneoin na 
ndúshlán a bhainle paindéim Covid-19.
• Bhí ról tábhachtach ag Comhpháirtíocht Bhia 

Luimnigh, a d’oibrigh i gcomhar le hAchainí ma 
Slánaitheorach ar Bhia, i gcomhordú seirbhísí 
bia do phobail faoi mhíbhuntáiste le linn 
chéimeanna dianghlasála Covid. Thug an tAire 
Stáit sa Roinn Sláinte ar a bhfuil freagracht 
maidir le Sláinte Phoiblí, Folláine agus an 
Straitéis Náisiúnta Drugaí Frank Feighan cuairt 
ar Chomhpháirtíocht Bia Luimnigh i mí Iúil 2021 
chun a gcuid oibre a phlé.

• Eastát an Bhagóidigh: Dearadh agus tógáil 
limistéar bláthanna fiáine dúchasacha /
bithéagsúlachta in Eastát an Bhagóidigh i n 
Deisceart Chathair Luimnigh. Tá an spás suite 
ag ceann de na bealaí isteach chuig an eastát 
agus tá sé le feiceáil ón mbóthar in aice láimhe. 
Cuirfidh cur i bhfeidhm an tionscadail seo 
bealach isteach fáilteach/tarraingteach go dtí 
an pháirc ar fáil. Cuirfidh an spás deiseanna 
úsáide ar fáil do ghrúpaí áitiúla chun a gcuid 
spásanna gairdín féin a fhorbairt agus a 
chothabháil. Trí bhoscaí neadaithe a shuiteáil 
d’éin agus do ghnáthóga do phailneoirí, 
d’fhéadfaí bithéagsúlacht an cheantair a 
mhéadú. Úsáidfear an spás don tsóisialú agus 
do chainteanna oideachasúla.

• Thacaigh an clár Éire Shláintiúil le ceithre 
fhoinse uisce gan tadhall a shuiteáil i 
Luimneach.

• Lean an Clár Oideachais Sláinte Sóisialta 
(SHEP) de bheith ag forbairt in 2021. Tá an 
clár bunaithe go maith i gCathair Luimnigh 
agus tá maoiniú Éire Shláintiúil tar éis leathnú 
an chláir go dtí an Contae. Tá sé mar aidhm 
ag an gclár sláinte agus folláine níos fearr 
a bhaint amach dár bpobail trí thacaíochtaí 
pobalbhunaithe a sheachadadh i bhfoirm 
abhcóideachta, comhairleoireachta, tacaíochtaí 
eagraíochtaí pobail agus cur chuige feabhsaithe 
idirghníomhaireachta ar an leibhéal áitiúil.  I 
bhforbairt chlár SHEP in 2021, cuireadh ocht 
gcúrsa déag ar fáil mar chuid den chlár.

• Maoiníodh dhá thábla Tovertafel/magic 
faoin gclár in 2021, suiteáladh ceann amháin 
i Leabharlann an Chaisleáin Nua Thiar, agus 
suiteálfar an dara ceann i Leabharlann Chill 
Mocheallóg. Cuireadh oiliúint maidir leis an 
úsáid is fearr is féidir a bhaint astu ar fáil 
d’fhoireann na leabharlainne in 2021.

• Faoi thionscnamh Meabhairshláinte Pobail, 
tá deontais bheaga do 15 eagraíocht agus 
tionscadal agus seirbhísí pobail agus deonacha 
á gcur i bhfeidhm anois.

• Mar chuid den tsraith Rannpháirtíochta 
Pobail de Luimneach Sláintiúil 15 reáchtáladh 
ranganna aclaíochta “Breathe and Stretch” i rith 
shamhradh/fhómhar 2021 i bPáirc an Phobail, 
Cearnóg na Pery, Luimneach. Ghlac dhá chéad 
seachtó a cúig (275) páirt sa chlár, rud a d’éirigh 
go han-mhaith leis mar ghníomhaíocht amuigh 
faoin aer nuair nárbh fhéidir gníomhaíochtaí 
den sórt sin a dhéanamh faoi dhíon mar gheall 
ar shrianta Covid-19.

Cruinniú Phríomhoifigeach LCDC agus bhaill Ghrúpa Stiúrtha 
Chomhpháirtíocht Bhia Luimnigh leis an Aire Feighan i mí Iúil 2021
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Clár Pobail Shláintiúla Sláintiúla
• Chuaigh Comhairle Cathrach agus Contae 

Luimnigh i dteagmháil le Clár Pobail Shláintiúla 
na Roinne Sláinte in 2021 agus fuair sí €250,000 
chun tabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin i dtrí 
réimse phoiblí taobh istigh de réimsí díothachta 
i Luimneach.  Fuarthas maoiniú freisin chun an 
post mar Oibrí Forbartha Pobail Shláintiúla a 
mhaoiniú. Díreoidh an Chomhairle ar an méid is 
féidir léi chun feabhas a chur ar an timpeallacht 
mhaireachtála do chónaitheoirí i gceantair 
ainmnithe atá faoi mhíbhuntáiste chun sláinte 
agus folláine a fheabhsú mar chuid de Chlár na 
gComhphobal Sláintiúil.

Clár atá neamhdhíobhálach don uathachas
• Bhunaigh an Coiste um Beartas Straitéiseach 

Pobail, Fóillíochta agus Cultúir meitheal in 
2021 chun machnamh a dhéanamh ar an méid 
a d’fhéadfadh an Chomhairle a dhéanamh 
mar eagraíocht chun a bheith níos báúla don 
uathachas. Bunaithe ar thorthaí an Ghrúpa 
Oibre, rinne an Chomhairle iarratas rathúil ar 
mhaoiniú chun clár oiliúna agus feasachta a 
chur i bhfeidhm d’fhoireann agus d’fhoireann na 
nÚdarás Áitiúil in eagraíochtaí pobalbhunaithe.

Scéim na mBéilí Scoile
Rinne COVID 2021 bliain dhúshlánach eile do 
scoileanna ar fud Luimnigh, ach lean Clár na mBéilí 
Scoile (Scéim Bhun agus Bainne) de sheirbhís a 
chur ar fáil do 13 scoil DEIS; 1,500 páiste a bhaint 
amach gach lá a bhí scoileanna oscailte.

COMHAIRLE NA nÓG 
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
de thacaíocht a thabhairt do Chomhairle na nÓg 
in 2021. Lean Comhairle na nÓg ag bualadh go 
fíorúil le linn na bliana agus d’oibrigh sí i gcomhar 
le páirtithe leasmhara éagsúla ar a dtéamaí 
roghnaithe maidir le feasacht LADTIA+ agus 
comhionannas inscne.

Shuigh baill Chomhairle na nÓg Luimnigh ar an 
Fheidhmeannas Náisiúnta agus ar chomhairlí mac 
léinn i scoileanna éagsúla. Suíonn dhá bhall ar an 
ISSU (Aontas Daltaí Iar-Bhunscoile na hÉireann).
Labhair na comhaltaí ag an Irish Heart Foundation 
National Conference, Coiste na gCistí um Cheartas 
Aeráide, an Coiste Comhairleach Náisiúnta don 
Óige Tuaithe agus Coiste Comhairleach Scéim na 
nDeontas Seirbhíse don Aos Óg.

Tionóladh an Cruinniú Eorpach um an Óige 
(EYE2021) an 8-9 Deireadh Fómhair in Strasbourg 
agus tugadh 10,000 duine óg le chéile ar líne chun 
a gcuid smaointe maidir le todhchaí na hEorpa a 
mhúnlú agus a roinnt. Ba é EYE2021 an toradh a 
bhí ar phróiseas comhairliúcháin óige Pharlaimint 
na hEorpa don Chomhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa. 

Eispéireas uair amháin ar feadh an tsaoil a bhí 
ann d’ochtar ó Chomhairle na nÓg a d’fhreastail 
ar imeachtaí agus ar chainteanna le lucht déanta 
beartas agus cinnteoirí ón AE, ag obair ar ábhair 
ar nós cúrsaí athrú aeráide LGBTQIA+, oideachas, 
folláine mheabhrach agus ciníochas.

Reáchtáladh ranganna “Breathe and Stretch”amuigh faon aer le linn na 
dianghlasála.

Comhaltaí Luimnigh Comhairle na nÓg ag an gCruinniú Eorpach um an Óige 
(EYE2021) in Strasbourg
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FOGHLAIM AR FEADH AN TSAOIL 
LUIMNEACH 
Is fóram comhpháirtíochta é Grúpa Stiúrtha 
Foghlaim Luimnigh ina dtugtar le chéile líonraí 
agus comhpháirtíochtaí earnála agus tá sé 
tiomanta do chultúr foghlama a chruthú i 
Luimneach. 

Tá sé comhdhéanta de chomhpháirtithe san 
earnáil reachtúil, san fhorbairt áitiúil, sa ghnó, sa 
phobal agus san earnáil dheonach.

Is é príomhról Luimnigh luach na foghlama i 
Luimneach a chur chun cinn, ag gach céim den 
tsaolré, chun eolas a roinnt a fheabhsaíonn 
foghlaim eagraíochtúil na mball agus na 
gcomhpháirtithe, agus chun tacú le líonraí agus 
grúpaí earnála ina n-iarrachtaí pobail a bheith 
rannpháirteach in eispéiris dhearfacha foghlama. 
Trí Phlean Straitéiseach Luimnigh 2018-2022 a 
fhoghlaim cinntítear go mbeidh na hinniúlachtaí, 
na scileanna agus na dearcthaí atá de dhíth ar 
dhaoine áitiúla don 21d haois, agus go mbeidh 
an fhoghlaim lárnach i gcáilíocht na beatha, áit ar 
féidir le daoine a bheith ag súil le saol níos faide, 
níos sláintiúla agus níos táirgiúla.

Reáchtáil Féile Foghlama ar feadh an tSaoil 
Luimnigh le Luimneach mar Réigiún Cathrach 
Foghlama UNESCO, a 11d féile ón 24-30 Bealtaine.

Ba é téama nua na bliana 2021 ná Todhchaí Nua, 
Eachtraí Nua san Fhoghlaim. Chuir an fhéile deis 
thráthúil ar fáil chun machnamh a dhéanamh ar 
an iliomad comhthéacsanna ina bhfuilimid ag 
foghlaim; sa bhaile, le cairde agus le comharsana, 
i suíomhanna oideachais foirmiúla, san ionad 
oibre chomh maith le bealaí agus deiseanna nua 
foghlama a fhiosrú.

Eagraíodh beagnach 100 imeacht ar líne saor 
in aisce ag an bhféile a chuimsigh réimse ábhar 
agus earnálacha. Cuireadh imeachtaí ar fáil trí 
Zoom, YouTube, Facebook, agus ina measc bhí 
gearrscannáin, imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
réamhthaifeadta, díospóireachtaí painéil seimineár 
gréasáin agus comhráite beo.

Ba é imeacht plé painéil ‘Cruinnigh lenár 
nAmbasadóirí Foghlama’ ar an gcéad lá den 
fhéile an príomhimeacht don fhéile i mbliana. Sa 
seimineár gréasáin seo, chuir sé leis an obair mhór 
a rinne na hAmbasadóirí chun foghlaim ar feadh 
an tsaoil a chur chun cinn; tar éis sheoladh a sraith 
físeán i mí na Nollag.

Rinne foghlaim ar feadh an tsaoil Luimneach 
seimineár gréasáin idirnáisiúnta a óstáil chomh 
maith sa tréimhse roimh an bhféile i mbliana. 
Ar an 13 Bealtaine, rinne Luimneach agus 
Wyndham (an Astráil) Cathracha Foghlama 
comh-óstáil ar sheimineár Gréasáin ar ‘Aistriú trí 
Chomhpháirtíochtaí Empathy’ le PASCAL a rinne 
iniúchadh ar mhúnlaí comhpháirtíochta dinimiciúla 
ó gach cearn den domhan, oileán na hÉireann san 
áireamh. Is grúpaí idirghníomhacha idirnáisiúnta 
páirtithe leasmhara i gcathracha iad Líonraí 
Cathracha Foghlama Pascal (LCN) atá dírithe ar 
bheartais; smaointe agus taithí a roinnt atá dírithe 
ar fhreagairtí nuálacha ar na saincheisteanna 
móra atá roimh chathracha; lena n-áirítear forbairt 
inbhuanaithe na cathrach foghlama a chur chun 
cinn.

LUIMNEACH ATÁ BÁÚIL LEIS AN 
AOIS
Leanann an Clár Aoisbhá de ghuth daoine 
scothaosta i Luimneach agus tá sé gafa ag leibhéal 
idirghníomhaireachta le maoirseacht a dhéanamh 
ar chur i bhfeidhm Straitéis Aoisbhá Luimnigh 
2015-2021. Lean Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de thacaíocht a thabhairt do Chlár 
Aoisbhá Luimnigh i rith 2021, in ainneoin na 
ndúshlán a bhaineann le COVID-19.

Seoladh Fhéile Foghlama ar feadh an tSaoil i Luimneach 2021
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Áirítear ar chuid de na príomhthionscadail/obair 
atá neamhdhíobhálach don Aos Óg a rinneadh in 
2021;

Ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair sheol an 
Rialtas an feachtas “Keep Well”. Agus iad leagtha 
amach faoi chúig théama, cuireadh de chúram ar 
Údaráis Áitiúla tionscnaimh a chur i bhfeidhm faoi 
thrí cinn de na cúig théama. Bainistíodh maoiniú 
chun na tionscnaimh sin a chur i bhfeidhm trí 
Pobal, agus tugadh faoi thionscadail idir mí na 
Nollag 2021 agus mí an Mheithimh 2021. Bhunaigh 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh grúpa 
oibre, agus i mí na Nollag sheol sí an chéad cheann 
de shraith tionscadal mar chuid den fheachtas 
“Coinnigh toibreacha”.

Cuireadh 3,000 pacáiste bronntanais amach sa 
phost ag tús mhí na Nollag, do dhaoine ar fud an 
chontae, do chónaitheoirí i dtithe altranais agus do 
chónaitheoirí in Ionaid Soláthair Dhírigh. Dáileadh 
trí phacáiste chúraim eile in 2021. Oibríocht amuigh 
faoin aer san áireamh hataí beanie, ard vis veist 
agus leabhrán a fheidhmiú. 

Chuimsigh ‘Mind your  Mind’ leabhrán filíochta 
agus gearrscéalta, sachets tae/caife agus litríocht 
na meabhairshláinte agus ba é an téama deiridh 
agus ceathrú téama ‘Cook well eat well’ ná mála 
siopadóireachta, oidis agus taenna luibhe a chur i 
bhfolach.

Seoladh na Tithe atá Cairdiúil don Aois in 2021 
agus bhí Luimneach ar cheann de na naoi 
n-údarás áitiúil a raibh baint acu leis an tionscadal 
píolótach seo. Tá sé mar aidhm ag an gclár Tithe 
a Thacaíonn le Daoine Sláintiúla cur ar chumas 
daoine scothaosta leanúint de bheith ina gcónaí 
ina dtithe nó i dteach a oireann dá riachtanais 
chun maireachtáil le neamhspleáchas agus ligean 
isteach roimh am do chúram cónaithe fadtéarmach 
a sheachaint.

Tionóladh trí chruinniú de Chomhairle na 
Seandaoine in 2021.

Reáchtáladh céim a haon d’aerfort na Sionainne 
a dhéanamh d’Aerfort a bhí neamhdhíobhálach 

don aois agus a raibh staidéar insiúltaithe aige 
a reáchtáladh i mí na Nollag 2021 lena n-áirítear 
comhaltaí ó OPC an Chláir agus Luimnigh agus 
foireann Aerfort na Sionainne. Táthar ag súil go 
gcríochnófar na ceithre chéim agus go seolfar an 
tSionainn go hoifigiúil mar aerfort Aoisbhá i mí an 
Mhárta 2022.

MILLIÚN RÉALTAÍ
Seoladh an tionscadal Milliún Réaltaí, tionscnamh 
chun deireadh a chur le foréigean teaghlaigh beo 
ar Facebook ó Mhúsaem Hunt ar an 8 Nollaig.

Sheol Méara na Cathrach agus an Chontae, an 
Comhairleoir Daniel Butler, réalta ar fhad 12 le12 
agus na mílte réalta a chuir an pobal isteach. Is é 
cuspóir an tionscadail seo dlúthpháirtíocht a léiriú 
dóibh siúd atá thíos leis an bhforéigean teaghlaigh.
Bhí sé le feiceáil ar nuacht Virgin Media agus béim 
ar Sheirbhísí Drochíde sa Teaghlach Adapt ar an 15 
Nollaig.

Thug Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
tacaíocht agus páirtmhaoiniú don tionscnamh seo.

SCÉIM MARCÁLA MAOINE
Cheannaigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, mar chuid de chomhthionscnamh leis 
an nGarda Síochána, dhá mheaisín marcála maoine 
2021.

Is é cuspóir na scéime an leibhéal gadaíochta 
maoine i gCathair agus i gContae Luimnigh a 
laghdú, an eagla roimh an gcoireacht a laghdú 
agus na comhpháirtíochtaí atá ann cheana idir an 
Garda Síochána Grúpaí pobail agus an t-údarás 
áitiúil a neartú.

In 2021, cuireadh oiliúint ar fáil do 54 duine ó 
ghrúpaí Pobail éagsúla, ón nGarda Síochána agus ó 
Fhoireann na nÚdarás Áitiúil.

Eagraíodh imeachtaí chun maoin phearsanta 
a mharcáil leis na meaisíní marcála maoine do 
phobail áitiúla in 2021.
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LÁ NA hAFRAICE
Ba é John Nutekpor poiblitheoir tionscadail ar a 
dtugtar Kutrikuku: Pobal na hAfraice in Éirinn a 
mhaireann agus a roinneann luachanna cultúrtha 
trí cheol agus damhsa.

Spreag an tionscadal seo idirghníomhú sóisialta 
idir imircigh Afracacha agus baill de Phobal 
Luimnigh, trí luachanna cultúrtha a roinnt i dtaibhiú 
ceoil agus damhsa.

Bhí trí imeacht ann thar thréimhse seacht mí, dhá 
imeacht in 2021 lena n-áirítear Seimineár Lá na 
hAfraice (imeacht gréasáin) a reáchtáladh mar 
chuid de Lá na hAfraice ar líne mar gheall ar an 
bpaindéim dhomhanda agus caifé ceoil lae na 
hAfraice chun cultúr na hAfraice a cheiliúradh ar 
fud an domhain. Clúdaíodh sa mhaoiniú a cuireadh 
ar fáil Airgead Oinigh d’ealaíontóirí, ionstraimí agus 
trealamh a fháil ar cíos agus feistis a fháil ar cíos.

FEASACHT AR AN gCOMHSHAOL
Ceann de phrionsabail na feasachta comhshaoil 
is ea rannpháirtíocht an phobail i bhfeabhsú agus 
i bhfeabhsú an chomhshaoil áitiúil a chur chun 
cinn agus is príomhchuspóir de chuid Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh é.

Bailte Slachtmhara Náisiúnta
Reáchtáil Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh sraith seimineár gréasáin Bailte 
Slachtmhara a dhírigh ar raon catagóirí in iarratais 
na mBailte Slachtmhara. Chuaigh comórtas 
náisiúnta na mBailte Slachtmhara ar aghaidh in 
2021 agus ní dhearnadh ach iarratais ar líne.
 

Rinneadh breithnithe ar bhonn fíorúil. Ghlac caoga 
baile amháin as Luimneach páirt i gcomórtas 
2021 inar bronnadh bonn airgid ar Áth Dara, Ard 
Pádraig, Caisleán Chonaill, an Gallbhaile, Cathair 
Luimnigh agus Caisleán Nua Thiar. Bronnadh 
Gradam Endeavour ar Chnoc na Carraige/Brú Rí.  
Ar deireadh, bhuaigh TT an Bhrú an áit is fearr 
sa chatagóir Sráidbhaile agus Baile Beag den 
Ghradam Catagóire Speisialta Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe.

Bhí Tobar Phádraig ar an gcéad dul síos i 
nDúshlán Chomórtais Físeáin #MissionPossible 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh do 
Bhailte Slachtmhara Luimnigh. Baile Slachtmhara 
Elton (2a) agus Kilteely (3ú) is féidir gach físeán a 
fheiceáil ar leathanach tuirlingthe nuafhorbartha 
Bhailte Slachtmhara Luimnigh ar Limerick.ie.

Foireann Luimnigh Glantachán (TLC6)
Bhí Foireann Glantacháin Luimnigh 6 ar siúl ar 
an 2 Aibreán ar bhealach ‘difriúil ach doable’, 
agus rannpháirtithe ar fud chathair agus chontae 
Luimnigh ag taisteal timpeall ar a dtithe agus a 
ngarraí. Chláraigh agus chloígh os cionn 8,000 
duine treoirlínte sláinte agus sábháilteachta, de réir 
threoracha an Rialtais agus FSS.

In ainneoin nach raibh sé in ann páirt a ghlacadh 
sna gnáthchruinnithe tae agus caife ar fud an 
phobail, seoladh an ócáid go hoifigiúil ag Caisleán 
an Rí John, cathair Luimnigh, leis an amhránaí-
amhránaí Emma Langford, a sheinn Luimneach, Is 
Mhuire Thú ag an ionad íocónach.

Cosc ar Dhramhaíl 
Bhí roinnt tionscnamh ann faoi Chosc ar Dhramhaíl 
agus áiríodh na tionscnaimh seo a leanas:
• D’fhonn cosc a chur ar bhuidéil phlaisteacha 

aonúsáide a úsáid, d’éirigh le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh maoiniú a 
lorg faoi Líonra um Chosc na nÚdarás Áitiúil de 
chuid an EPA chun a líonra uisceadán óil poiblí 
a leathnú. Cuireadh tobair bhreise leis an líonra 
le Maoiniú Éire Shláintiúil i mí na Nollag 2021. Tá 
sé seo suite ag an Margadh Bainne.

• An Mhí Náisiúnta Athúsáide.
 - An seimineár gréasáin ‘Reopen with Reuse’.

Cultúr, Ceol agus Damhsa na hAfraice á cheiliúradh ar Lá na hAfraice 2021
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 - Na 3 R i gcomhar le Bailte Slachtmhara 
Chill Mocheallóg.

• Seachtain Eorpach chun Dramhaíl a Laghdú.
 - Seimineár gréasáin lón agus Foghlaim le 

LEO ag díriú ar an gclár náisiúnta ‘Green of 
Micro’.

 - Seimineár Gréasáin Lón agus Foghlaim i 
gcomhar le fiontair shóisialta áitiúla agus 
siopa carthanachta. ‘Reuse, Preloved Items 
and the Circular Economy’.

Scoileanna Glasa agus feachtais eile
Ghlac breis agus 60 múinteoir ó scoileanna ar fud 
Luimnigh páirt i Seimineár Scoile Glas Bliantúil 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
D’athnuaigh fiche scoil a mbratacha thar réimse 
téamaí lena n-áirítear fuinneamh, uisce, taisteal, 
bithéagsúlacht agus saoránacht dhomhanda. 
Tá 161 scoil san iomlán cláraithe do chlár na 
Scoileanna Glasa.

Tugadh faoi fheachtas um Fheasacht ar Bhruscar 
Frithdhumpála chomh maith le feachtas 
frithdhumpála — lena n-áirítear feachtais 
dhigiteacha, agus fógraí raidió áitiúla. Tugadh faoi 
fheachtas nua ar na meáin shóisialta freisin ag 
díriú ar fheachtas smálaithe madraí i gcomhar le 
Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Contae 
an Chláir.

Fairtrade
Leag an Chomhairle agus an Coiste Cóirthrádála 
béim ar choicís Fairtrade le cur chun cinn 
imeachtaí náisiúnta Fairtrade ar líne arna n-eagrú 
ag Fairtrade Ireland.

 Rinne Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an 
Comhairleoir Daniel Butler agus Coiste Fairtrade 
ceiliúradh ar 16ú bliain de Chathair Luimnigh le cur 
i láthair cuimhneacháin Fairtrade chuig Músaem na 
bPobal ag Méara Chathair agus Chontae Luimnigh.

TURASÓIREACHT

GLASBHEALACH LUIMNIGH
I mí Iúil, d’oscail Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Glasbhealach Luimnigh don phobal. Tá 
trí bhaile margaidh Ráth Caola, an Caisleán Nua 
Thiar agus Mainistir Feale ar an seanlíne iarnróid 
i Luimneach go Trá Lí, mar chuid den bhealach 
siúlóide agus rothaíochta 40 km a ndearnadh 
athchóiriú air le déanaí. Is é an tionscadal físiúil €10 
milliún an tionscadal taitneamhach turasóireachta 
taobh amuigh is mó dá ndearna Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh riamh.

Le breis agus 300,000 úsáideoir taifeadta ar an 
nGlasbhealach idir mí Iúil agus mí na Nollag 2021, 
tá tarraingteacht na hacmhainne fóillíochta agus 
áineasa seo ina spreagadh suntasach anois do leas 
sóisialta, eacnamaíoch agus pobail Luimnigh.

Seoladh Oifigiúil Ghlasbhealach Luimnigh 
Sheol Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
an Comhairleoir Daniel Butler, an Glasbhealach 
go hoifigiúil i láthair an Uasail Niall Collins, TD, 
Aire Stáit agus an Uasail Patrick O’Donovan, TD, 
Aire Stáit ar an 5 Samhain, ag Teach Stáisiún 
Bhearna. Reáchtáladh an t-imeacht amuigh faoin 
aer, i gcomhréir le treoir COVID-19. Nochtadh 
plaic i dTeach Stáisiún Barnagh, ag comóradh na 
n-oibrithe iarnróid a thóg an líne agus na foirgnimh 
ghaolmhara i lár an 19ú haois.

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler, Aire 
Stáit, an tUasal Patrick O’Donovan TD, an tUasal Brian Leddin, TD, an tUasal 
Niall Collins, TD, an tAire Stáit agus Gordon Daly, Stiúrthóir Seirbhísí, ag 
seoladh oifigiúil Ghlasbhealach Luimnigh
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Osclaíodh an chuid 3 km ó Mainistir na Féile— Kerry 
Border i mí na Samhna 2021. Tá Comhairle Contae 
Chiarraí ag leanúint ar aghaidh ag obair ar an 
Rannóg Teorainn Chiarraí go Lios Tuathail, agus 
táthar ag súil go n-osclófar é i samhradh 2022, a 
thabharfaidh an Glasbhealach ó Ráth Caoil go Lios 
Tuathail.

Rinne Tollán Bhearna, píosa tábhachtach de 
bhonneagar iarnróid ré Victeoiriach, a shíneann 
go dtí os cionn 115 m, roinnt oibreacha caipitil 
in 2021, agus is seod é i gcroílár eispéireas an 
Ghlasbhealaigh, le siúlóirí agus rothaithe araon ag 
taisteal tríd an Tollán.

Tithe Stáisiún Ardach agus na Bearna 
Críochnaíodh oibreacha cobhsaíochta, 
caomhnaithe agus athchóirithe i dTithe Stáisiún 
Ardach agus Ardach i mí an Mheithimh, rud a 
chaomhnaigh carachtar na bhfoirgneamh seo sa 
19ú haois do na glúine atá le teacht.

Tá maoiniú bronnta ar an gComhairle faoin gCiste 
um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe (RRDF) chun 
dul chun cinn a dhéanamh chuig dearadh teicniúil 
mionsonraithe d’athfhorbairt Theach agus shuíomh 
Stáisiún Ardach mar Mhol Glas, le réimse áiseanna 
agus seirbhísí do chuairteoirí agus do thurasóirí 
araon. Tá maoiniú faighte freisin chun dearadh Mol 
Glasbhealaigh a chur chun cinn i Mainistir na Féile. 

Mary Hartigan (nee Murphy) agus Sean Harnett, a bhí ina gcónaí i dTeach 
Stáisiún Barnagh lena dteaghlaigh i lár an 20ú haois, ag nochtadh na 
plaice chun comóradh a dhéanamh ar na hoibrithe iarnróid go léir ar Líne 
Luimnigh-Ciarraí Thuaidh, atá anois mar Ghlasbhealach Luimnigh

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler ag 
Teorainn Chiarraí an Ghlasbhealaigh

Rothaíocht teaghlaigh óg trí Thollán Bharna ar dhromchla nua Greeenway i 
mí an Mheithimh 2021

Teach Stáisiúin Ardach i mí an Mhárta 2021, sular cuireadh tús leis na 
hoibreacha ar suíomh

In 2021, críochnaíodh oibreacha chuig carrchlóis ag na cosáin in Ardach agus 
sa Chaisleán Nua Thiar freisin
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Saoráidí agus Áiseanna Glasbhealaigh
Forbraíodh comharthaíocht agus ateangaireacht 
agus cuireadh ar bun iad ar feadh an bhealaigh 
iomláin in 2021, rud a thug eolas do chuairteoirí 
faoi cheann scríbe agus faoi stair na gcuairteoirí. 
Cheadaigh an Chomhairle iarratas pleanála faoi 
Chuid 8 d’athfhorbairt na Sean-Earraí Iarnróid ag 
Conair Ráth Caoil. Tá an foirgneamh seo ag céim 
deartha mhionsonraithe faoi láthair chun mol 
seirbhíse nua a chur ar fáil, lena n-áirítear leithris 
agus fruiliú rothar, a bheidh le páirtmhaoiniú faoin 
Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte.

Chomh maith le tionscadail agus páirceáil an 
stáisiúin, tá clár oibre á chur chun cinn ag an 
gComhairle d’áiseanna agus áiseanna d’úsáideoirí 
uile na nglasbhealaí. Áirítear leis sin láithreacha 
picnicí, seastáin suíocháin/rothar go tráthrialta, 
áiteanna súgartha do leanaí beaga, pointí 
luchtaithe r-rothar, pointí deisithe rothar agus 
pointí uisce. Bronnadh maoiniú ar na hoibreacha 
seo faoin Scéim um Bonneagar Caitheamh Aimsire 
taobh amuigh (ORIS) in 2021 agus cuirfear i 
bhfeidhm í go luath in 2022.

Margaíocht agus Cur Chun Cinn Glasbhealach 
In 2021, chinn an Chomhairle ar chomhairleoirí 
feachtas náisiúnta comhtháite cumarsáide agus 
margaíochta a stiúradh chun an taitneamhacht 
nua sin a sheoladh. I measc phríomhghnéithe an 
fheachtais margaíochta agus cumarsáide bhí:
• Sárghriangrafadóireacht agus 

físghrafadóireacht feadh an Ghlasbhealaigh, a 
bhí mar ghné lárnach d’fheachtas margaíochta 
agus bolscaireachta.

• Bróisiúr ar líne agus i gcló.
• Láithreán gréasáin tiomanta nua mar chuid de 

limerick.ie/Glasbhealach.
• Forbraíodh comharthaíocht agus 

ateangaireacht agus cuireadh ar bun iad ar 
feadh an bhealaigh iomláin in 2021, rud a thug 
eolas do chuairteoirí faoi cheann scríbe agus 
faoi stair na gcuairteoirí.

• Físeán ‘Hero’ chun an Glasbhealach agus físeán 
eile ‘Cód Iompair’ a sheoladh a úsáidfear mar 
ábhar oideachasúil d’úsáideoirí.

• Clár teilifíse tiomanta Nationwide ar an 
Glasbhealach, aeráil ar RTÉ 1 i mí na Samhna.

• Turais eolais d’iriseoirí ón Irish Independent, 

Irish Examiner, Irish Star agus RTÉ.ie, ag obair 
le gnólachtaí áitiúla lena n-áirítear óstáin 
teaghlaigh, siopaí quirky, músaeim spéisiúla 
agus an chuid is fearr de shaol bia Iarthar 
Luimnigh chun fíoreispéiris a chruthú a chuir 
fíordhaoine agus fíorscéalta ar taispeáint ar an 
nGlasbhealach.

• Ar Instagram, chuaigh an cuntas nua @
limerickGlasbhealach ó bhonn nialas i mí an 
Mheithimh suas go dtí 4,068+ leanúna.

• Ar Facebook, bhí fás seasta ag teacht ar 
leathanach Ghlasbhealach Luimnigh, rud a chuir 
1,858 maith leis, ag ardú go 5,746 san iomlán. 
Breathnaíodh ar na físeáin níos mó ná 209,000 
uair, agus shroich muid níos mó ná 811,000, le 
65,213 ag gabháil go díreach trí maith, tuairimí, 
scaireanna, agus cad a tharlaíonn.

Ar lá na hoscailte, bhí láithreacht shuntasach sna 
meáin lena n-áirítear:
• Clúdach suntasach san Irish Times, Irish 

Examiner agus Irish Independent.
• Roimh an seoladh, déan teagmháil le RTÉ chun 

pacáiste físeán a chur ar fáil a chraolfar ar an 
bpríomhnuacht ar RTÉ One i rith an lae.

• Clúdach feiceálach sna meáin áitiúla le linn na 
seachtaine, lena n-áirítear leathanach tosaigh 
Cheannaire Luimnigh agus plé painéil ar chlár 
suaitheanta maidine Live 95, Limerick Today.

• Gnéithe sna meáin náisiúnta ar líne, lena 
n-áirítear Independent.ie, joe.ie, agus evoke.ie.

• Gnéithe sna meáin réigiúnacha sna contaetha 
máguaird, príomhsprioc chun turasóireacht 
intíre a chur chun cinn.

CLÁR FORBARTHA CEANN SCRÍBE
Cheap Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
(in Iarthar Luimnigh Acmhainní i gcomhpháirtíocht 
leis an LCCC) sainchomhairleoirí in 2021 chun 
tabhairt faoi chlár forbartha cinn scríbe le grúpaí 
pobail agus gnólachtaí feadh an bhealaigh, ag 
eascairt as ceardlanna comhairliúcháin phoiblí 
fíorúla mionsonraithe, a reáchtáladh i mí Aibreáin.
 Leanann an clár seo ar aghaidh in 2022, agus 
féachann sé le tacú le fás gnó agus le deiseanna 
nua a bhaint amach do phobail agus don 
gheilleagar feadh an Ghlasbhealaigh.
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FORBAIRT TURASÓIREACHTA
In 2021, lean Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de chuspóirí Straitéis Forbartha 
Turasóireachta Luimnigh — Plean Gníomhaíochta a 
bhaint amach.

COMHPHÁIRTÍOCHT LE FÁILTE 
ÉIREANN
Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ag obair le Fáilte Éireann chun maoiniú 
a ghiaráil do scéimeanna ar nós Scéim Deontais 
na bhFéilte Rannpháirteacha, agus chun cuspóirí 
Thairseach agus Réigiún Shlí an Atlantaigh Fhiáin a 
bhaint amach.

Seoladh branda agus straitéis forbartha eispéireas 
cuairteoirí in 2021 inar ainmníodh Luimneach 
mar Chathair Geata Shlí an Atlantaigh Fhiáin. I mí 
an Mheithimh, ainmníodh Cathair Luimnigh mar 
Chathair Thairseach Shlí an Atlantaigh Fhiáin, 
le straitéis cúig bliana chun Cathair Luimnigh a 
iompú ina ceann scríbe iontach do chuairteoirí 
agus mar bhunáit chun Slí an Atlantaigh Fhiáin a 
thaiscéaladh. 

Is cur chuige comhoibríoch il-gheallsealbhóra 
é seo atá á chur i bhfeidhm ar thurasóireacht 
chun cumas flúirseach Luimnigh a bhaint amach 
chun bheith ina gceann scríbe idirnáisiúnta, 
turasóireachta uirbí a bhfuil tábhacht ag baint leis.
Mar chuid den obair seo, thacaigh foireann na 
Roinne Turasóireachta lenár gcomhghleacaithe 
i Margaíocht agus Cumarsáid chun feachtas 
turasóireachta samhraidh a chur i bhfeidhm 
le haghaidh tréimhsí fanachta a oibríonn le 
gnólachtaí áitiúla. Chuir an feachtas ‘Dúbailte do 
Shamhradh i Luimneach’ leis an bhfeachtas ‘50 
Lá an tSamhraidh’ in 2021 agus baineadh leas as 
Glasbhealach Luimnigh a osclaíodh le déanaí mar 
phríomhtháirge cinn scríbe chun cuairteoirí baile a 
mhealladh chuig cathair agus contae Luimnigh.

STRAITÉIS AIMSITHE SLÍ, 
TREOSHUÍMH AGUS DÉANTA ÁITE I 
LUIMNEACH
In 2021, lean Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de bheith ag obair le sainchomhairleoirí 
ceaptha le haghaidh seirbhísí do Straitéis 

Luimneoireachta Bealaí, Treoshuíomh agus 
Déanamh Áiteanna. 

Is é aidhm an phlean seo feabhas a chur ar 
eispéireas na gcuairteoirí agus an chuairt a 
thiomáint agus tionchar eacnamaíoch a imirt trí 
dhaoine a chur in iúl do na ceantair is mian leis an 
gcathair a fheiceáil, a fhiosrú agus taithí a fháil ar 
chuairteoirí atá ann cheana agus iad a nascadh le 
chéile chun tuilleadh eolais a fháil. Tá sé beartaithe 
go gcuirfear tús leis an obair ar an láthair in 2022.

TURASÓIREACHT ABHAINN NA 
SIONAINNE
In 2021, d’fhostaigh an Chomhairle, i gcomhar le 
hUiscebhealaí Éireann, comhairleoirí chun staidéar 
féidearthachta a dhéanamh chun machnamh a 
dhéanamh ar conas is féidir inrochtaineacht ar an 
abhainn a uasmhéadú. Tá an tionscnamh seo ar 
cheann de roinnt gníomhartha a fhéachann le leas 
a bhaint as acmhainneacht shuíomh Luimnigh ar 
Abhainn na Sionainne.

LOCH AN GHOIRT
Bunaíodh grúpa oibre inmheánach do Loch Goir 
chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
tras-rannach Phlean Gníomhaíochta Loch Goir.

D’fhág sé seo gur féidir oibreacha a dhéanamh 
chun feabhas a chur ar Loch Goir mar díol spéise 
do chuairteoirí. Is é an toradh a bhí air sin 98,000 
cuairteoir ar Loch Goir in 2021.

Osclaíodh clós súgartha nua do pháistí go hoifigiúil, 
agus osclaíodh both ar an loch chomh maith chun 
seirbhísí breise a chur ar fáil do chuairteoirí.

Rinneadh uasghrádú ar Chonair an Luaithrigh, le 
hobair chothabhála fhairsing feadh an chosáin 
agus an locha. Suiteáladh cuntair sonraí i 
gClochCiorcal na Gráinsí, sa pháirc agus in Ionad 
na gCuairteoirí chun gur féidir líon na gcuairteoirí 
a bhailiú ar bhealach níos cruinne. Cuireadh 
tionscadal soilsithe tosaigh locha i gcrích chun 
uaireanta fada imeachtaí a cheadú d’áiseanna, 
agus críochnaíodh díon ceann tuí ar an Ionad do 
Chuairteoirí.
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I measc na dtionscnamh eile tá:
• Rinneadh athdhearadh ar láithreán 

gréasáinloughgur.com.
• Clár tiomanta Nationwide a craoladh ar RTÉ 1 i 

mí Mheán Fómhair, le níos mó ná 360,000 lucht 
féachana.

• Rinneadh creidiúnú an Fhorais Eolaíochta a 
athnuachan in 2021.

• Fuair Loch Goir creidiúnú freisin mar Ionad 
Oiliúna ‘Leave No Trace’ na hÉireann, ag 
tógáil ar an obair le bheith ina díol spéise 
do chuairteoirí atá inbhuanaithe agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol.

• Bronnadh Brat Glas ar Loch Goir mar aitheantas 
ar obair eisceachtúil a rinne Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh.

STRAITÉIS TAIRSÍ 
TURASÓIREACHTA IARTHAR 
LUIMNIGH
Cuireadh tuarascáil féidearthachta agus roghanna 
i gcrích in 2021 d’Fhoirgnimh agus láithreán Fillte 
Iomlánaithe d’fhonn eispéireas turasóireachta ar 
scála a fhorbairt. Ceapadh comhairleoirí in 2021 
chun doiciméid tairisceana a fhorbairt chun ailtire 
a cheapadh faoi stiúir foirne ildisciplíneach chun 
na roghanna a leagtar amach sa tuarascáil seo a 
fhorbairt.

Comhdháil, Bid d’Imeachtaí agus Chorn Ryder 
Lean an Roinn Turasóireachta de bheith ag 
obair le comhghleacaithe agus le réimse 
páirtithe leasmhara earnála chun tacú le forbairt 
comhdhálacha agus óstáil imeachtaí speisialta i
Luimneach. Lean 2021 de bheith ag déanamh 
sár-bhéim ar thionscal na n-imeachtaí, agus tá 
comhairle, abhcóideacht agus tacaíocht á cur ar 
fáil ag an bhfoireann do phleanálaithe imeachtaí 
maidir le himeachtaí a athsceidealú agus maidir le 
haistriú chuig imeachtaí fíorúla ar líne mar bheart 
gearrthéarmach.

Chomh maith leis sin, d’oibrigh an fhoireann go 
dlúth le Biúró Spóirt agus Comhdhála Réigiún na 
Sionainne agus Ollscoil Luimnigh chun leanúint ar 
aghaidh ag cur Luimnigh i láthair mar thairiscint 
ardchaighdeáin chun imeachtaí spóirt agus 
comhdhála a óstáil agus d’éirigh leo dul i mbun 
caibidlíochta maidir le himeachtaí a athsceidealú 
a luaithe a cheadaíonn srianta trí imeacht 
Chraobhchomórtais Dhomhanda do Luimneach in 
2022 lena n-áirítear:
• World Lacrosse.
• Ultimate Frisbee.
• Ultimate Strong Man.

Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ag pleanáil agus ag ullmhú go 
straitéiseach do Chorn Ryder, atá le bheith ar 
siúl in Áth Dara Manor in 2027. Tá ionadaíocht 
ag Luimneach ar an meitheal náisiúnta chun an 
t-imeacht a chur i gcrích agus in 2021 d’fhreastail 
sé ar roinnt cruinnithe chun clár oibre a 
chomhaontú i dtreo is go dtí 2027. 

Ardaíonn Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel 
Butler an Brat Glas ag Loch Goir

Osclaíonn Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Mícheál 
Ó Coileáin Clós Súgartha Loch Goir Sundial
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Tá an Chomhairle tar éis soláthar maoinithe a 
ghealladh freisin, ionas go mbeifear in ann roinnt 
príomhstaidéir agus cásanna gnó a fhorbairt, 
ionas go mbeidh an Chomhairle in ann tairiscint a 
dhéanamh ar mhaoiniú náisiúnta chun tacú leis an 
imeacht suntasach idirnáisiúnta seo.

SRUTHANNA MAOINITHE AR SCÁLA 
NÍOS MÓ DO PHOBAIL ÁITIÚLA
Le linn 2021, chuir an Roinn Turasóireachta 
iarratais faoi bhráid na Roinne Forbartha Tuaithe 
agus Pobail ar mhaoiniú faoin RRDF oibreacha 
bonneagair breise ar Ghlasbhealach Luimnigh lena 
n-áirítear forbairt ar eispéireas cuairteoirí iarnróid 
ag Ardach agus mol seirbhísí Glasbhealaigh ag 
Mainistir na Féile.

INBHEAR NA SIONAINNE
Tá an Chomhairle i gcomhpháirtíocht le 
Turasóireacht Iarthar Luimnigh agus ár 
gcomhghleacaithe i gCo. an Chláir ag obair le 
comhairleoirí ceaptha chun Clár Forbartha Bealach 
Inbhear na Sionainne a sheachadadh in 2021. Tá an 
bealach tiomána suntasach réigiúnach seo feadh 
an inbhir, mar chuid de Shlí an Atlantaigh Fhiáin, 
agus nascann sé le Cathair Luimnigh, le Ciarraí 
Thuaidh agus cóstaí theas an Chláir san áireamh 
freisin sa lúb, ag comhlánú ainmniú nua Luimnigh 
mar Chathair Thairseach Shlí an Atlantaigh Fhiáin.
 Reáchtáladh ceardlanna le pobail agus gnólachtaí 
éagsúla feadh an bhealaigh go fíorúil agus bhí 
ócáid líonraithe i láthair i Ráithe 4 i gCaisleán Bhun 
Ráithiúil ar fhreastail an tAire Patrick O’Donnell air.
 D’éascaigh an clár comhoibriú níos fearr idir na 
pobail chun an ceantar a fhorbairt agus a fhás mar 
cheann scríbe inaitheanta do thurasóirí.

FAIGH AMACH LUIMNEACH DAC
Tá Discover Limerick DAC bunaithe mar 
chuideachta lánúinéireachta de chuid Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh chun 
príomhábhair spéise turasóireachta a oibriú agus a 
fhorbairt i Luimneach, rud a neartóidh Luimneach 
mar cheann scríbe agus a mheallfaidh líon 
méadaithe cuairteoirí.

Tar éis próiseas díchill chuí le hOidhreacht na 
Sionainne, a rinneadh le linn 2021, aistreofar na 
hoibríochtaí ag Caisleán an Rí John chuig Faigh 
amach Luimneach DAC.

TIONSCADAL AN CHISTE 
FORBARTHA UM ATHGHINIÚINT 
TUAITHE
Rinneadh iarratas rathúil ar an gCiste Forbartha 
um Athghiniúint Tuaithe (RRDF) in 2021 le 
leithdháileadh €1,500,000 de mhaoiniú deontais 
chun leathnú a dhéanamh ar Mhúsaem Eitilte 
agus Muirí Bhád Fhainge.  Cruthóidh an tionscadal 
seo coimpléasc ilfheidhmeach, lena n-áirítear 
Mol Digiteach, a athghiniúint an chuid thiar de 
sráidbhaile Fhainge. Athróidh sé an Músaem ó 
thaitneamhacht turasóireachta réigiúnach agus 
spás pobail go táirge turasóireachta atá dírithe 
go hidirnáisiúnta ar Shlí Inbhear na Sionainne, a 
mbeidh buntáistí socheacnamaíocha suntasacha 
ag baint leis agus a chuirfidh le líon na nithe is díol 
spéise do thurasóireacht taobh istigh i Luimneach. 
Tá an tionscadal á mhaoiniú freisin le deontas 
de €1.75 milliún ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus acmhainní 
dílse an Mhúsaeim.
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AN OIFIG EALAÍON

Leagtar amach i gCreat Straitéise Cultúrtha 
Luimnigh 2016-2030 a glacadh fís shoiléir agus 
uaillmhian do Luimneach.

ÉIRE ILDÁNACH
Is tionscnamh uile-rialtais cúig bliana é Éire 
Ildánach, ó 2017 go 2022, a chuireann an cultúr 
agus an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais 
phoiblí. Leagtar amach i Straitéis Chultúir agus 
Chruthaitheachta Luimnigh 2018-2022 sé 
thosaíocht straitéiseacha do Luimneach:
1. Cruthaitheoirí don Todhchaí: Leanaí agus 

Daoine Óga;
2. Rúin Chruthaitheacha: Ealaíontóirí agus 

cruthaitheoirí eile a chothú agus tacú leo;
3. Springboard Cruthaitheach: Nuálaíocht 

chultúrtha agus chruthaitheach a chothú;
4. Daoine, Áiteanna, Líonraí: Feabhas a chur ar 

ár mbonneagar cultúrtha agus cruthaitheach 
áitiúil;

5. Scáileáin Chruthaitheacha: Béim ar 
scannánaíocht agus ar chódú;

6. Saoránaigh Chruthaitheacha: Daoine ag cruthú 
agus ag teacht ar chultúr ar a ndoras.

In 2021, an cúigiú bliain den Chlár, rinne an 
Fhoireann Cultúir ag Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh na nithe seo a leanas a 
sheachadadh:
1. Fuair Éire Ildánach Luimneach maoiniú €164,161 

in 2021 chun tacú le Luimneach Ildánach 
agus in 2021, uaslódáladh 57 dtionscadal ar 
thairseach Éire Ildánach.

2. Rinneadh Deontais i Luimneach a thairiscint 
mar chuid de Chlár Éire Ildánach Luimnigh 
chun gníomhaíochtaí a chur i gcrích a bheidh ar 
siúl in 2021 a thacaíonn le Dúshraith 2 de Chlár 
Éire Ildánach, Cumasaigh an Chruthaitheacht 
i ngach Pobal. Tá ceithre shraith sa scéim 
deontas seo; Snáth 1. Rúin Chruthaitheacha: 
Cleachtóirí cruthaitheacha a chothú agus tacú 
leo, Snáth 2.

2. Saoránaigh Chruthaitheacha: Daoine ag cruthú 
agus ag teacht ar chultúr ag a ndoras, Snáth 
3. Daoine, Áiteanna, Líonraí: Feabhas a chur ar 
ár mbonneagar cultúrtha agus cruthaitheach 

áitiúil — Spotsolas ar Oidhreacht agus ar 
Snáth 4. Gníomhaíochtaí Cruthaitheacha agus 
Cultúrtha agus Folláine.

3. Tionóladh Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta 
cruthaitheachta do leanaí agus do dhaoine óga, 
ar an 12 Meitheamh.

CRUINNIÚ NA nÓG 2021 
Bhí Lá Náisiúnta cruthaitheachta do pháistí agus 
do dhaoine óga, Cruinniú na nÓg, ar siúl ar an 12 
Meitheamh. Tugadh cuireadh do pháistí agus do 
dhaoine óga páirt a ghlacadh i réimse imeachtaí 
agus ceardlann a chuir an Oifig Ealaíon ar fáil, i 
gcomhpháirtíocht le Fresh Film. Bhí na himeachtaí 
go léir saor in aisce, leanbhlárnach agus bunaithe 
ar ghníomhaíochtaí.

Seo é Art, comórtas ealaíne do dhaoine óga a 
d’eagraigh RTÉ agus Clár Éire Ildánach, i gcomhar 
le Cruinniú na nÓg agus roghnaíodh agus 
taispeánadh rogha saothar ar ráillí Mhargadh Prátaí 
Luimnigh.

I gCruinniú na nÓg i mbliana bhí comhpháirtíochtaí 
le Seirbhís Óige Luimnigh, Foroige, Dóchas Thiar 
Láir, déantóirí scannán atá ag teacht chun cinn i 
Luimneach agus Bord Oideachais agus Oiliúna an 
Chláir agus Luimnigh. 

Chomh maith le páirt a ghlacadh i gceardlanna 
ar an lá, ghlac na grúpaí seo páirt i gceardlanna i 
bpearsa sna seachtainí ag tógáil suas le Cruinniú 
na nÓg agus bhí siad dírithe ar ghrúpaí a raibh 
sé deacair teagmháil a dhéanamh leo de bharr 
srianta.

ÓIGE
I measc na dtionscadal a thacaíonn le 
huaillmhianta Phlean Óige Ildánach a d’fhoilsigh 
Éire Ildánach tá Cruthaitheoirí Todhchaí agus 
Scannánóirí Luimnigh atá ag Teacht Chun Cinn 
(ELF). Maoinithe ag Éire Ildánach, taispeánadh 
scannán den chéad uair i dtionscadal ‘Outside 
is Inside Now’ i dTionscadal Future Creators 
Luimnigh ar Oíche Chultúir 2021. Tá an scannán 
seo comhoibriú idir an Grúpa Feidhmíochta Óige 
Ionad Cruthaithe Aeróige na hÉireann (IACCYPG), 
Ceolfhoireann Óige Cheolfhoireann Aireagail na 
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hÉireann (ICOYO), agus an Límrockers Crú, agus 
cuireann sé saothar an chomhchoitinn i láthair le 
bunscéal agus cóiréagrafaíocht. Bhí grúpa de 10-14 
scannánóirí óga (13-18) páirteach sa tionscadal 
seo agus chuir sé clár máistir-ranganna agus 
forbartha tionscadail ar fáil a raibh léiriúcháin agus 
taispeáintí mar thoradh.

IARRATAIS RATHÚLA AR 
THIONSCADAL MAIDIR LE 
GNÍOMHÚ AR SON NA HAERÁIDE 
AGUS CRUTHAITHEACHT I MEASC 
DAOINE NÍOS SINE
Fuair Luimneach maoiniú breise €50,000 ó 
Éire Ildánach do Thionscadail Straitéiseacha 
agus Oidhreachta, €38,297 ón gCiste um 
Chruthaitheacht i nDúshlán na Seanaoise 
agus €118,889 ón gCiste um Ghníomhú ar 
son na hAeráide Cruthaitheach (Tionscadal 
Dícharbónaithe le Chéile).

Dícharbónú Le Chéile, sainaithneoidh cúig 
ghrúpa pobail as Luimneach gné den dícharbónú 
atá tábhachtach dóibh agus oibreoidh siad 
le comhpháirtí cruthaitheach chun athrú 
iompraíochta ina saol laethúil a fhiosrú agus a 
chumasú. Is comhoibriú é an tionscadal seo idir an 
Oifig Ealaíon, an Nuálaíocht Uirbeach agus Ollscoil 
Luimnigh agus comhpháirtithe.

Rinne an Oifig Ealaíon dhá iarratas rathúla ar chiste 
dúshlán 2021 na Cruthaitheachta in Aois Níos Sine. 
Bhí ceoltóirí ó Kids Classics ag obair i suíomhanna 
cúram sláinte, a fuair maoiniú €23,155 chun 
deiseanna déanta ceoil a nascadh le cónaitheoirí 
agus baill foirne cúram sláinte i dtithe altranais 
agus ospidéil phobail. I Luimneach, d’iarr ceoltóirí 
ar chónaitheoirí in Ospidéal Naomh Camillus, 
Luimneach agus Ospidéal Naomh Ita, an Caisleán 
Nua Thiar. Fuair yard Duets, le Damhsa Luimnigh, 
€15,142 chun ceathrar ealaíontóirí damhsa a raibh 
baint acu le Luimneach a thabhairt le chéile chun 
dhá shaothar gearrdhamhsa nua a fhorbairt lena 
gcur i láthair ag tithe cúraim chónaithe.

MAOINIÚ AGUS GLAONNA 
OSCAILTE
Cuireadh deiseanna maoinithe i bhfeidhm trí 
shraith Gairmeacha Oscailte, a dearadh chun 
tacú le daoine aonair, cleachtóirí cruthaitheacha 
agus grúpaí a eagraíonn agus a ghlacann páirt 
i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus ealaíon a 
chuireann aidhmeanna Straitéis Chultúrtha 
Luimnigh i gcrích.
• Deontais faoin Acht Ealaíon 2021 — Rinneadh 

tríocha a sé iarratas ar mhaoiniú. D’éirigh le 
seacht gcinn is fiche, le leithdháileadh iomlán 
mar atá €20,000.

• Scéim na nDámhachtainí Sparánachta Ealaíon 
Aonair 2021 — Rinneadh seacht n-iarratas déag 
ar mhaoiniú. D’éirigh le hocht gcinn, agus 
leithdháileadh iomlán mar atá €20,000.

• Amharclann Luimnigh 2021 — I 
gcomhpháirtíocht leis an Lime Tree Theatre 
|Belltable, mar thacaíocht fheabhsaithe 
don earnáil mar fhreagairt ar COVID-19. Bhí 
ocht n-iarratas déag ar mhaoiniú. Bronnadh 
trí Sparánacht de €5,000, le tacaíocht ó 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, le 
leithdháileadh iomlán de €15,000.

• Deontais Creative Ireland Made in Limerick 
2021 — Bhí aon iarratas is daichead ar 
mhaoiniú ann. D’éirigh le dhá cheann déag, le 
leithdháileadh iomlán de €42,000.

• Maoiniúcháin Féilte agus Imeachtaí 2021/2022 — 
Bhí daichead iarratas ar mhaoiniú ann. D’éirigh 
le tríocha duine, le leithdháileadh iomlán de 
€210,500.

• Ciste Straitéiseach — Eisíodh ochtó is dhá 
litir tacaíochta in 2021 lenar tairgeadh 10 % 
den dámhachtain. Go dtí seo, d’éirigh le haon 
iarratas is daichead, ag giaráil thar €800,000 
ón gComhairle Ealaíon agus ó chomhlachtaí 
maoinithe náisiúnta eile.

• na trí Sparánacht Tyrone Guthrie, a bronnadh 
in 2021 ach nár tharla mar gheall ar shrianta 
COVID-19, in 2021.
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SPARÁNACHT CHEOIL DOLORES 
O’RIORDAN
Is duais í an sparánacht seo, sa tríú bliain, chun 
ómós a thabhairt do Dolores O’Riordan, amhránaí, 
scríbhneoir amhrán agus príomhamhránaí le The 
Cranberries agus chun tacú le ceoltóir gairmiúil 
as Luimneach chun a ngairm bheatha a fhorbairt. 
Dámhachtain sparánachta an cheoil Bronnadh 
€4,000 ar Laura Duff in 2021.

SCÉIM NA N-INNEALL SCANNÁN 
GEARR
Tacaíonn an Scéim Gearrscannán Inneall le 
scríbhneoirí, stiúrthóirí agus léiritheoirí scannán 
nua agus nua atá ag teacht chun cinn as gach 
cearn de Luimneach, den Chlár agus de Thiobraid 
Árann, agus coimisiúnaíodh roinnt gearrscannán 
in 2021. Is comhpháirtíocht í an scéim nua seo 
idir Oifigí Ealaíon i Luimneach, sa Chlár agus 
i dTiobraid Árann, Innovate Luimneach/Film i 
Luimneach agus Bord Oideachais agus Oiliúna 
Luimnigh agus an Chláir. Is ionann an infheistíocht 
iomlán ó Oifig Ealaíon Luimnigh agus €20,000.

I measc na ndeiseanna eile d’fhorbairt ghairmiúil 
ealaíonta bhí:
Clár Náisiúnta Meantóireachta Words Ireland 
2021 
Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
igcomhpháirtíocht le Words Ireland, deis ar fáil do 
scríbhneoir Luimnigh le haghaidh clár struchtúrtha
 In 2021, tugadh tacaíocht do bheirt mheantóirí 
rathúla don chlár Meantóireachta Náisiúnta Words 
Ireland, Pat O’Connor agus Will Keohane.

Sparánachtaí Scoile Samhraidh
I mí Iúil 2021, bronnadh dhá sparánacht chun 
freastal ar an 55ú Scoil Samhraidh 2021 de 
Chonradh Drámaíochta na hÉireann in Ollscoil 
Luimnigh agus bronnadh trí sparánacht ar Scoil 
Samhraidh Idirnáisiúnta an Bhlasaí de Cheol 
Traidisiúnta agus Damhsa na hÉireann.

Cónaitheachtaí Abhann, An Chomhairle Ealaíon, 
Cuireadh chun Comhoibrithe 
Is tionscnamh comhoibríoch é seo atá faoi stiúir 
na hOifige Ealaíon agus Áras Ormston i gcomhar 
le hOifig Ealaíon an Chabháin, Oifig Ealaíon an 

Chláir agus Oifig Ealaíon Thiobraid Árann. Díríonn 
na Cónaitheachtaí Abhann ar rannpháirtíocht 
ardcháilíochta idir ealaíontóirí agus pobail, ag 
féachaint ar théamaí atá spreagtha ag Abhainn na 
Sionainne agus bronnadh cónaitheacht Luimnigh 
sa Ghleann ar an ealaíontóir idirnáisiúnta Tania 
Candiani in 2021.

ARDÁN 31
Is deis náisiúnta é Ardán 31 d’ealaíontóirí a 
gcleachtas a fhorbairt agus smaointe nua maidir le 
comhoibriú, taighde, forbairt lucht féachana agus 
éisteachta a thástáil, a gcuid saothar a dhéanamh 
agus a roinnt. Ba é Liam McCarthy, scríbhneoir 
agus éascaitheoir drámaíochta, buaiteoir 
sparánacht Luimnigh in 2021.

Ealaíontóirí Radharcacha Éire (VAI), Forbairt 
Ghairmiúil
Tá trí Oifig Ealaíon an Chláir, Luimnigh agus 
Thiobraid Árann ag obair i gcomhpháirt le chéile 
chun sraith chomhroinnte d’oiliúint VAI a thabhairt 
d’ealaíontóirí. Seachadadh é seo go príomha ar líne, 
nó trí fhoghlaim chumaisc. Bhí an chéad Café Fís-
Ealaíne ar siúl i mí Mheán Fómhair 2021, rud a chuir 
na hEalaíona i Réigiún an Iarthair Láir i láthair ag 
Oifigigh Ealaíon gach Údaráis Áitiúil.

Cónaitheacht Shliabh Luachra 
In 2021, lean an tionscadal ar aghaidh ag 
cur chun cinn ceiliúradh agus caomhnú na 
hoidhreachta ceoil, na turasóireachta cultúrtha 
agus cruthaitheacha i réigiún Shliabh Luachra agus 
spreagadh rannpháirtíochta i ngach glúin. Thug 
an ceoltóir Cónaitheach, Eoin O’Sullivan, cúnamh 
d’Fhéile Ceoil Garry McMahon agus don Fhleadh le 
Féile na Feale in 2021.

Leabhar Filíochta Déardaoin 
Tá Leabhar Stony Déardaoin ar cheann de na 
hirisí liteartha is faide ar siúl in Éirinn. Beidh an 
44ú Eagrán, Uimh. 18 sa tSraith Nua, curtha in 
eagar ag Annemarie Ní Churreáin agus foilseofar 
é in Earrach/Samhradh 2022. Rinne céad 
seasca is seasca filí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
aighneachtaí suas le sé dhánta, chuig Leabhar 
Filíochta Stony Déardaoin 2021/2022. Tá siad seo 
á n-athbhreithniú faoi láthair lena roghnú ag an 
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Eagarthóir, Annemarie Ní Churreáin, file as Dún 
na nGall ar Ealaíontóir na Chéad Ghlúine Eile agus 
Gradam Markievicz de chuid na Comhairle Ealaíon 
í.

PUNANN MAOINE CULTÚRTHA
Scéim Árasáin na nEalaíontóirí Cónaithe i 
Luimneach, 1-2 Cearnóg Sheáin
In 2021, bhí gairm oscailte ann le haghaidh Árasáin 
na nEalaíontóirí, 1-2 Cearnóg Sheáin: Bhí dhá 
árasán ar fáil a sannadh d’ealaíontóirí áitiúla.

Árasáin na nEalaíontóirí Gearrthéarmacha, 
1-2 Cearnóg Sheáin, Luimneach
In 2021, cuirtear dhá árasán stiúideo ar fáil lena 
n-úsáid go gearrthéarmach, mar acmhainn 
d’eagraíochtaí cultúrtha agus ealaíon a chuireann 
gníomhaíochtaí cultúrtha ar fáil do Luimneach.

FÉILTE AGUS IMEACHTAÍ
Féilte agus Imeachtaí Forbairt Straitéise do 
Luimneach 2021-2030
Tá straitéis d’fhéilte agus d’imeachtaí i Luimneach 
á forbairt le linn 2021.

FÉILTE CATHARTHA
Féile fhíorúil Fhéile Phádraig 2021
Thug an Oifig Ealaíon, i gcomhar le Fáilte Éireann, 
cúnamh deontais do 16 eagraíocht chultúrtha 
agus phobail chun cabhrú leo ábhar ar líne a chur 
ar fáil don fhéile fhíorúil agus páirt a ghlacadh sa 
Tionscnamh um Ghlasú Cinn Scríbe. Chuir Glasú 
Cinn Scríbe taispeántas sleamhnán i láthair de 
rogha d’fhoirgnimh Luimnigh a raibh “glas amháin” 
acu mar chuid de thionscnamh Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh/Fáilte Éireann. 
Ghlac ní ba mhó ná 40 foirgneamh páirt lena 
n-áirítear Caisleán Rí Eoin,

Ardeaglais Mhuire, Músaem Hunt, Mainistir Eas 
Géitine, Caisleán Dheasumhan sa Chaisleán 
Nua Thiar, Bád agus Músaem Muirí Fhainge, 
Amharclann Geata na mBráthar i gCill Mocheallóg,
Caisleán an Ghleanna, chomh maith lenár 
n-oifigí féin i gCé na gCeannaithe, i nDoras Dúill, 
i Ráth Caoil, sa Chaisleán Nua Thiar agus i gCill 
Mocheallóg.

Chuaigh na mílte daoine ó 44 thír éagsúla ar fud 
an domhain i láthair agus ghlac siad páirt i gclár 
iomlán imeachtaí, a bhí ar siúl ar líne ag Limerick.
ie/StPatricksFestival ag tosú ar an 13 Márta agus 
a chríochnaigh i bpríomhimeacht Imeall an 
Atlantaigh Fhiáin — Ceol, Comhrá agus Amhráin ó 
Chathair Luimnigh ar Lá Fhéile Pádraig. Ag obair 
i gcomhpháirtíocht le Dolans, ba cheiliúradh 
fíorúil ceoil é seo le taibhithe ó Sharon Shannon, 
Hermitage Green, Murli, Emma Langford agus slua 
d’aíonna eile.

D’oibrigh an Oifig Ealaíon le Acadamh Domhanda 
Ceoil agus Rince na hÉireann, Ollscoil Luimnigh 
Domhanda & Ceoláras na hOllscoile chun Lá Fhéile 
Pádraig Fling! lena raibh baint ag an mbuaiteoir 
Ghradam Grammy Rhiannon Giddens mar aon 
le dámh agus mic léinn ón Acadamh agus ó 
Ionad Cruthúcháin Aeróige na hÉireann, Ollscoil 
Luimnigh.

Bhí an lucht féachana in ann féachaint ar na nithe 
seo a leanas trí thacú leis an gclárúchán a rinne 
lucht féachana na cruthaitheachta áitiúla:
• I bhfad sa spéir ag Caisleán King John, rinne 

Fidget Feet Aerial Dance Theatre seó nua, 
Abduction from on High — St. atrick in the 
Sky. 

• Chuir an chéad ghlúin eile de cheoltóirí 
Luimnigh a gcuid buanna i láthair a bhuí le 
Music Generation Limerick City: Live and the 
Irish Chamber Orchestra’s Sláinte String Along.

• Amharclann Sráid Lumen agus Músaem Hunt 
siamsaíocht do na daoine óga le ceardlanna 
ealaíon agus ceardaíochta atá dírithe ar Naomh 
Pádraig.

Craobh Iomána Shinsearach na hÉireann 
Cuireadh Craobhchomórtas Idirnáisiúnta Bannaí 
2021 ar athló mar gheall ar shrianta COVID-19.

Abhainn na hAbhann
In 2021, níorbh fhéidir linn deireadh seachtaine 
traidisiúnta Riverfest a bheith againn. Chruthaigh 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i 
gcomhar le Draw Out — Urban Exhibitionists, Teach 
Ormston agus Teach Oscailte Luimnigh, trí chonair 
chultúrtha ar leith ar féidir taitneamh a bhaint astu 
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i rith na bliana. Déanann na cosáin seo ceiliúradh 
ar Shráidealaín Luimnigh, ar Mhná Luimnigh agus 
ar ár n-oidhreacht ailtireachta, agus iad ag tabhairt 
an rannpháirtí ar thuras siúlóide faoin aer timpeall 
Lár na Cathrach agus feadh Abhainn na Sionainne.

Oíche Chultúir Luimnigh/Oíche Chultúir
D’fhill Oíche Chultúir Luimnigh ar an 17 Meán 
Fómhair agus chuir an Oifig Ealaíon clár eicléictiúil 
imeachtaí i láthair, a bheidh ar siúl beo agus 
digiteach araon chun saibhreas an chultúir atá ar 
fáil i Luimneach a chur ar taispeáint. I gcroílár an 
chláir bhí dhá mhoil bheo ghníomhaíochta faoin 
aer, Músaem Hunt agus Margadh an Bhainne.

I measc na n-imeachtaí bhí:
• Bhí an Músaem Hunt ina óstach do Chúinne 

Cainteoirí na Leanaí ‘Má bhí mé i mo Mhéara ar 
Luimneach’.

• Taispeántas de dhearadh Luimnigh, faisean agus 
millinery i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Holman Lee.

• Díospóireacht agus imeacht ceoil i gcomhar 
le Gorm Media dar teideal Beyond Blackness 
ina ndéantar iniúchadh ar an eispéireas 
comhaimseartha Black in Éirinn.

• I Margadh an Bhainne sheol Grúpa Bia Luimnigh 
a Sraith Cultúir agus Bia i mBaile an Pig le 
taispeáint ar a Muc Ollmhór agus ar snámháin 
muice teaghlaigh a coimisiúnaíodh le déanaí.

• Taispeántas a Dhéanamh Masc do pháistí agus 
do theaghlaigh.

• Ceol beo ó Bhanna Dixieland Downtown.
• Taispeántas agus caint ag Cumann Beekeepers 

Luimnigh.
• Cóipeáil nasc leis an tweet Leabaigh an Tweet 

Steve Spade.

I gCaisleán an Rí John bhí ócáid cheoil bheo an-
speisialta le scoth Hip Hop Scene i Luimneach. 
Bhí Citrus Fresh, 40 Hurtz agus Post Punk Podge 
ar thús cadhnaíochta i nGailearaí Éanna agus bhí 
Citrus Fresh, 40 Hurtz agus Post Punk ag gabháil 
leis. Léiríodh an ócáid i gcomhar le King Johns 
Castle, Féile Sionna agus Tabhair dúinn an Oíche 
go háirithe don Oíche Chultúir.

D’óstáil Ceoláras na hOllscoile ócáid bheo, mar 
cheiliúradh ar an athchóiriú a rinneadh le déanaí 
ar a n-Organ Compton, le horgánaí clúiteach 
domhanda Richard Hill i dteannta le taispeáint 
scannán adh Charlie Chaplin The Pawnshop.

D’óstáil Openhouse Luimneach turas siúlóide 
treoraithe ar cheantar meánaoiseach na cathrach. 
Bhí turas siúil i gcomhar le Cóstaí Glana agus 
an feachtas Think Before You Flush dar teideal 
Sanitation in the City.

Ar fud na cathrach agus an chontae bhí 
roinnt Turais Féintreoraithe ar fáil. Bhí dhá 
idirghníomhaíochtaí an-speisialta le grúpaí óige
sa Chaisleán Nua Thiar, Cill Mocheallóg agus Cill 
Finneáin, le tacaíocht flaithiúil ón JP McManus 
Benevolent Fund. Chuimsigh siad an Turas Ealaíne 
Sráide a suiteáladh le déanaí sa Chaisleán Nua 
Thiar, arna shuiteáil ag an nGrúpa áitiúil Foróige 
ag ceiliúradh stair an bhaile agus a mhuintir agus 
suiteáilte ar shuíomhanna a sholáthraíonn ESB. 
I gCill Mocheallóg agus i gCill Fhíonáin, d’oibrigh 
daoine óga áitiúla le Street Art Company LUMEN 
Street Theatre, ag dearadh agus ag suiteáil 
draeinealaíne ar fud an dá bhaile. I measc na 
gcosán féintreoraithe eile bhí Conair Ealaíne Shráid 
Luimnigh, Conair Treoraithe Mhná Luimnigh agus 
Conair Treasure Abhainn na Sionainne.

Go digiteach, sheol Amharclann Óige Chontae 
Luimnigh, Amharclann Óige Luimnigh agus 
déantóirí scannán atá ag teacht chun cinn i 
Luimneach a dtionscadal comhmhaoinithe 
MEADÚ de 4 ghearrscannán ar líne. Bhí tionscadal 
Tíreolaíochta Daonna ann a rinne iniúchadh ar 
shaol na ndaoine a bhí ina gcónaí ar Lána Íosánach 
i bpodchraoladh.

Féile Sionna agus Tabhair dúinn an Oíche ag Caisleán Sheáin an Rí
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Clár Rannpháirtíochta Sibhialta Cultúrtha
Cuireadh tús arís leis an gclár Rannpháirtíochta 
Sibhialta Cultúrtha don Oíche Chultúir agus 
tacaíonn sé le héagsúlacht chultúrtha agus 
comhionannas trí rannpháirtíocht na n-oibrithe 
deonacha.

An Nollaig i Luimneach
Cuireadh tús le clár na Nollag i Luimneach ar 
an deireadh seachtaine an 3 Nollaig le haontaí 
Fhéile sna Ceathrún Meánaoise agus Seoirseach 
araon, áit ar tugadh cuireadh do dhaoine glacadh 
le splendours séasúracha áitiúla ag na haontaí 
Nollag amuigh faoin aer seo, lena n-áirítear 
bianna dochreidte, ceardaíocht lámhdhéanta agus 
smaointe bronntanais iontacha ó thrádálaithe 
ceardaithe áitiúla. An chéad deireadh seachtaine i 
mí na Nollag chonaic freisin an rolladh amach na 
margaí deireadh seachtaine cáiliúil an Mhargaidh 
Bainne.

Gach deireadh seachtaine bhí clár iomlán de chór, 
amhránaithe/taibheoirí agus bannaí cláraithe do 
phointí straitéiseacha i Lár na Cathrach. Idir an dá 
linn, i bhFéile an Chontae i Van thug cheer Fhéile 
go Áth Dara, An Caisleán Nua Thiar agus tithe 
altranais ar fud an cheantair na Ceapaí Móire-Chill 
Mocheallóg.

Rinne Toots an Traein tuairisceán fáiltithe ar an 
10ú Nollaig agus rith siad suas go hOíche Nollag.

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ 
IDIRNÁISIÚNTA — TIONSCADAIL 
EORPACHA
Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Tionscadail 
Eorpacha Tá Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh ag glacadh páirte i dtionscadail 
arna maoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach 
mar chomhpháirtí comhlach ar 1. Scoil 
Rannpháirtíochta, faoi stiúir Walk the Plank (RA), 2. 
TRAINART faoi stiúir consorzio marche spettacolo 
(an Iodáil) agus 3. Moves Comhchoiteanna: 
Libertalia Labs agus léirithe.

Tá na tionscadail seo idir lámha, agus tá cineálacha 
cur chuige foghlama ar líne agus cumaisc á gcur i 
bhfeidhm.

1. Cuireann Acadamh Ealaíon na hEorpa 
Allamuigh, an Scoil Rannpháirtíochta, 
le hoidhreacht na Scoile Seónna agus 
rinne sé cúig scoil oiliúna ocht lá ‘Scoil 
na Rannpháirtíochta’ a fhorbairt agus a 
sheachadadh, a cuireadh i láthair i gcúig 
chathair chomhpháirtíochta. Cuireadh síneadh 
leis an tionscadal seo go dtí 2021. Ghlac an 
damhsóir Yovanna Torres, atá lonnaithe i 
Luimneach, páirt sa Scoil in Graz i mí Lúnasa 
2021. Ar an lá deireanach bhí imeacht 
deiridh in Graz a chuir deireadh leis an Scoil 
Rannpháirtíochta.

2. Tá sé mar aidhm ag TRAINART scileanna nua 
a thabhairt d’oibreoirí/ealaíontóirí cultúrtha, a 
samhlacha gnó a neartú, trí dhíriú ar dhá réimse 
ar leith: (1) samhlacha bainistíochta spásanna 
cultúrtha agus (2) idirghabhálacha ealaíonta i 
gcomhthéacsanna neamhghnácha. Reáchtáil 
Luimneach an ceathrú Hotspot Traenála do 
TRAINART ‘Striving for Viability in CCIs — 
Towards Sustainable Working Models’ mar 
imeacht ar líne, beo ó Luimneach, a d’eagraigh 
Social Impact Ireland i gcomhar le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ón 30 Márta 
go dtí an 1 Aibreán.  Tháinig ealaíontóirí ón 
Iodáil, ón tSeirbia, ón tSualainn agus ón Spáinn 
agus Luimneach le chéile an lá deireanach 
chun plé painéil a dhéanamh ar théamaí na 
Cruthaitheachta, na Nuálaíochta agus an 
Cheangail sna hEalaíona. Á óstáil ag Richard 
Lynch bhí aoichainteoirí an phainéil Angie 
Smalis, Gillian Fenton, Myles Breen agus Jane 
Foley lonnaithe i Luimneach.

3. Feiceann Libertalia bunú comhpháirtíochta 
nua idir trí Phríomhchathracha Cultúir na 
hEorpa san am atá caite agus amach anseo, 
cathair iarrthóra ECoC, Buirg Cultúir agus dhá 
eagraíocht chultúrtha. Rinneadh taibhiú deiridh 
Libertalia 2021 a bheoshruthú ó Learpholl i 
mí Iúil. Leanfaidh Saotharlanna ar aghaidh in 
2022 le ceardlanna agus léirithe beartaithe do 
chathracha comhpháirtíochta Turku, Learpholl, 
Gothenburg, Bad Ischl agus Veszprem.



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

120

AN CHOMHAIRLE EALAÍON
— CHOMHAONTÚ CREATA
Is gealltanas é comhaontú na Comhairle Ealaíon/
CCMA, Creatlach don Chomhoibriú (2016-2025) 
lena gceadaítear do Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus don Chomhairle Ealaíon 
tabhairt faoi Chreat-Chomhaontú le tosaíochtaí 
straitéiseacha comhroinnte d’fhorbairt na n-ealaíon 
i Luimneach lena n-áirítear.
1. Tacú le hEalaíontóirí agus Eagraíochtaí 

Cultúrtha.
2. Ealaíona Tuaithe agus Sármhaitheas.
3. Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.
4. Féilte agus Imeachtaí.

1. TACÚ LE HEALAÍONTÓIRÍ AGUS 
LE HEAGRAÍOCHTAÍ CULTÚRTHA
Na hEalaíona héiliam
Tá Héiliam Arts ag cur a gclár ar fáil do leanaí agus 
do dhaoine óga a bhfuil tinnis ainsealacha orthu. 
Tá tacaíocht tugtha ag an Oifig Ealaíon do Mhol 
Sláinte Ildánach Héiliam Ealaíon Luimnigh tríd an 
gCiste Straitéiseach de chuid Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh.

Na healaíona mar Idirghabháil le haghaidh Folláine 
Máithreachais An tionscadal seo ag Ospidéal 
Máithreachais na hOllscoile Luimneach, UMHL, 
maoinithe ag Éire Shláintiúil tríd an CYPSC. Tá 
an Oifig Ealaíon ag tacú leis an tionscadal seo trí 
Chiste Straitéiseach Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh.

Coiste Ealaíon Ghrúpa Ospidéil Ollscoil Luimnigh
Tá an Oifig Ealaíon ag obair le Coiste Ealaíon 
Ghrúpa Ospidéil Ollscoil Luimnigh, chun 
comhréimsí spéise agus comhoibrithe a bhunú, 
lena n-áirítear taispeántas iasachtaí de shaothair 
c.45 ónár mbailiúchán ealaíne.

2. NA HEALAÍONA TUAITHE AGUS 
SÁRMHAITHEAS
Sraith Ceolchoirmeacha Fhómhair Chaisleán Uí 
Chonaill 2021  
Is é Liz Nolan le RTÉ Lyric FM a chuireann Sraith 
Ceolchoirm an Fhómhair Chaisleán Conaill i láthair. 
Ba iad (pianó), an 2 Samhain, Reámonn Keary 
agus Annette Cleary, le rá ag an Aisteoir Barry 

McGovern, 16 Samhain agus The Navarra Quartet 
(Fondúireacht Náisiúnta Ceathairéad Teaghrán), 
30 Samhain. Cuireadh clár ceolchoirme 2021 ar fáil 
i múnla cumaiscthe agus rinneadh an chéad dá 
cheolchoirm a shruthú ar líne trí Limerick.ie agus 
cuireadh an tríú ceolchoirm ar siúl beo i Séipéal na 
Naomh Uile, Caisleán Uí Chonaill. 

Craoladh na trí cheolchoirm go náisiúnta ar Chlár 
Scór Iomlán RTÉ Lyric FM ar an 9 Samhain, 2 
Samhain agus 7 Nollaig.

Eigse — Féile Litríochta agus Ealaíon Mhichíl 
Hartnett 2021
I mí Dheireadh Fómhair 2021, bhí an Eigse — Féile 
Litríochta agus Ealaíon Mhichíl Hartnett faoi lán 
seoil in áiteanna éagsúla ar fud an Chaisleáin Nua 
Thiar. Bhí clár leathan ann lena n-áirítear:
• Guthanna Nua: léamha ó bheirt fhilí atá ag 

teacht chun cinn, Rafael Mendes, Natasha 
Remoundou.

• Cuairteanna scoile agus ceardlanna le file agus 
taibheoir focal labhartha, Colm Keegan.

• Reáchtáladh ócáid tráthnóna a bhí dírithe ar 
chuimhne Sheila O’Regan (ball den Choiste) 
nach maireann leis na filí Moya Cannon agus 
Seán Lysaght ar an stáitse chomh maith le 
ceathairéad teaghrán Capriccio.

• Thug John Creedon, duine de na craoltóirí is mó 
grá sa tír, lucht éisteachta ar thuras trí na bailte 
fearainn agus trí bhealaí na hÉireann i léamh 
óna leabhar An Áit a Thagaimid Abhaile..

• Bhí aoichainteoir speisialta ag Léacht 
Chuimhneacháin Mhíchíl Hartnett, Dan Mulhall, 
ambasadóir na hÉireann go Washington.

The Navarra Quartet (Fondúireacht Náisiúnta an Cheathairéid Srutháin agus 
Liz Nolan le RTÉ Lyric FM ag Sraith Ceolchoirm an Fhómhair Chaisleán Uí 
Chonaill
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• Bhí meascán ceoil agus focal labhartha ar 
taispeáint sa lá deiridh ag ócáid saor in aisce ar 
thailte Halla Desmond.

Bhí cuid mhaith acu saor in aisce agus rinneadh 
sruthú ar roinnt imeachtaí freisin. 

Is dámhachtain €4,000 é Gradam Filíochta 
Bliantúil Éigse Michael Hartnett 2021. Le linn na 
féile i mí Dheireadh Fómhair, bronnadh an gradam 
ar bhuaiteoir na bliana seo, an file Ciarraí, Ceaití Ní 
Bheildiúin, as a bailiúchán Gaeilge, Agallamh Sa 
Cheo, Cnoc Bhréanainn (Coiscéim, 2019). Bhí duais 
na bliana seo d’aighneachtaí Gaeilge.

Baile Filíochta — Áth Dara
Tionscnamh Éigse Éireann i gcomhpháirtíocht le 
hOifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil, a bhí ar siúl ón 
10-18 Meán Fómhair, bhí Áth Dara ar cheann de 20 
Baile Filíochta ar fud oileán na hÉireann. Ceapadh 
Edward O’Dwyer mar Bhuaiteoir Filíochta Luimnigh 
agus chuaigh sé i gcion ar dhán lena dtugtar onóir 
d’Áth Dara, a sruthaíodh ag ócáid speisialta an 18 
Meán Fómhair.

Focail Bog - Féile i Veain
Rinne Oifig Ealaíon Luimnigh agus an Tionscadal 
Bog Words Féile a reáchtáil i Van go dtí an 
Caisleán Nua ar an 20 Lúnasa mar chuid de thuras 
deich gcontae. Stopadh an fhéile ag trí shuíomh: 
Caisleán Desmond, Bráithre Carthanachta agus 
Teach Altranais Naomh Ita.

Mhair gach seó 40 nóiméad, le léirithe ó Kate 
Quigley (file) agus Susan O’Neill (amhránaí/
scríbhneoir).

3. DAOINE ÓGA, LEANAÍ AGUS 
OIDEACHAS 
Ealaíontóir i Scoileanna
Oibríonn clár na nEalaíontóirí sna Scoileanna chun 
deiseanna rannpháirtíochta a fhorbairt do dhaoine 
óga trí pháirt a ghlacadh sa chultúr agus tá sé mar 
aidhm aige é seo a bhaint amach trí chleachtóirí 
cruthaitheacha gairmiúla a chur i suíomh bunscoile 
chun oideachas cruthaitheach daltaí a fheabhsú 
agus a éagsúlú.

Rinneadh athmhúnlú ar Chlár na nEalaíontóirí i 
Scoileanna 2021/21, agus d’oibrigh an Oifig Ealaíon 
i gcomhpháirtíocht le Music Generation Limerick 
City chun samhail nuálach LiveStream a fhorbairt. 
Cuireadh an clár seo ar fáil do gach ceann de na 
sé Scoil Náisiúnta is fiche i gCeantar Bardasach 
an Chaisleáin Nua Thiar agus ghlac dhá scoil déag 
páirt ann.

Chríochnaigh clár na nEalaíontóirí i Scoileanna 
a tríú téarma agus a théarma deiridh i mí an 
Mheithimh. 

D’éirigh le hathsamhlaú a dhéanamh ar an gclár 
trí bheoshruthanna idirghníomhacha, le ranganna 
ag freagairt do ghlaonna ar ghníomhaíocht 
taobh istigh de na craoltaí le linn na tréimhse 
dianghlasála ó Eanáir go hAibreán. Rinne na 
ceoltóirí an t-ábhar a thaifeadadh agus a chur 
in eagar agus craoladh go díreach é i dtithe do 
pháistí, mar chuid dá saothar scoile ar líne. I rith 
mhí an Mheithimh cuireadh an clár ar fáil trí 
chomhoibriú iomlán agus cuireadh ábhar ceoil 
chuig ranganna aonair, ábhar atá anois mar chuid 
de phíosa iontach ceoil.

Bronnann Butler Gradam Filíochta Bliantúil Éigse Michael Hartnett 2021 ar an 
bhfile Ciarraíoch, Ceaití Ní Bheildiúin

Ceapadh Edward O’Dwyer mar Bhuaiteoir Filíochta Luimnigh
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Clár na nEalaíontóirí i Scoileanna i Luimneach 
2021/2022 D’fhógair an Oifig Ealaíon glao oscailte i 
bhFómhar ar fhéilte Luimnigh chun Léirithe Spéise 
a chur isteach chun páirt a ghlacadh i seachadadh 
Chlár na nEalaíontóirí i Scoileanna i Luimneach 
2021/2022. Athchromann sé seo ar sheachadadh 
Chlár na nEalaíontóirí i Scoileanna Luimnigh, trí 
dhul i gcomhpháirtíocht le Féilte, mar eagraíochtaí 
a bhfuil sé ar a gcumas bonn foirmeacha 
ealaíne níos leithne a thabhairt isteach i gclár na 
scoileanna.

Amharclann Óige Chontae Luimnigh
Tá clár pacáilte curtha ar fáil ag Shane Hickey 
O’Mara, Stiúrthóir Ealaíne Amharclann Óige 
Chontae Luimnigh, lena n-áirítear scríbhneoireacht, 
léiriú agus taispeáint drámaí. Tugadh an deis do 
bhaill a bheith ag obair le gairmithe sa tionscal; 
aisteoirí agus déantóirí téatair. I gcomhthráth leis 
an gcéad cheardlann ar ais sa spás in Amharclann 
an Honey Fitz ar an 22 Meán Fómhair.

Cór Óige Luimnigh
Is cór gutha measctha é Cór Óige Luimnigh 
do dhaoine óga idir 17 agus 28 mbliana d’aois 
do Soprán, Alto, Teanór agus Dord. Is í Maire 
Keary-Scanlon a stiúrann é agus bíonn ceol 
comhaimseartha agus clasaiceach á sheinm aige, 
ar an 29 Bealtaine, ghlac 11 bhall den chór páirt 
i gceardlann ar líne le comhaltaí Cór Aireagail 
Éireann agus tríd an gCeoláras Ollscoile, UCH. Le 
linn mhí an Mheithimh, bhí baint ag comhaltaí 
Chór Óige Luimnigh le taifeadadh a dhéanamh 
i gCeoláras na hOllscoile ag déanamh físeáin 
d’Fhéile Choral Idirnáisiúnta Sings Luimnigh 2021, a 
cuireadh ar fáil trí ardáin fhíorúla.

 Léirigh Cór Óige Luimnigh an 5 Nollaig mar chuid 
de chlár na Nollag i Luimneach sa mhargadh i 
gCearnóg Pery.

Damhsa Comhtháite
Tugann an tionscadal seo deis do rannpháirtithe 
damhsa mar fhoirm ealaíne agus rannpháirtíocht 
ghníomhach tháirgiúil i ngníomhaíochtaí damhsa 
a éascú i measc rannpháirtithe faoi mhíchumas 
agus daoine nach bhfuil faoi mhíchumas. Is í Mary 
Hartney a chuireann an Clár Comhtháite Rince ar 
fáil.

Sa bhliain acadúil 2021-21 ní raibh an clár in ann 
oibriú le daltaí scoile agus idirbhliana mar is gnách 
agus ina ionad sin d’oibrigh sé le damhsóirí oilte. 
D’oibrigh triúr damhsóirí le cúig úsáideoir seirbhíse 
ó Bráithre na Carthanachta, Rinne an Caisleán 
Nua agus ó na ranganna seo scannán a fhorbairt, 
a lámhaigh agus a léiriú i ngairdín an ionaid. 
Ranganna córagrafaithe Mary freisin a chuirfidh 
scannán ar fáil le Enable Ireland, Caisleán Conaill le 
triúr damhsóirí gairmiúla agus ceathrar úsáideoirí 
seirbhíse.
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SAORÁIDÍ MAOINE AGUS POBAIL 

Chlúdaigh an Roinn Maoine agus Áiseanna Pobail 
ceithre réimse ar leith::
• Maoin - Fáltais agus Diúscairt.
• Bainistíocht Maoine.
• Faillí, Folúntas, Athúsáid.
• Áiseanna Spóirt agus Pobail.

Cuireann Fáil agus Diúscairt Maoine tacaíocht 
thábhachtach ar fáil do stiúrthóireachtaí eile chun 
maoin na comhairle a fháil, a dhiúscairt, a léasú 
agus a cheadúnú. Le linn 2021, fuair an fhoireann 
seo 18 Airde faoi na cláir SHIP, Ceannaigh agus 
Athnuachana, Cuid V agus Athghiniúint.

I measc na n-éadálacha suntasacha a bhí á 
bpróiseáil ag an bhFoireann Maoine le linn 2021 bhí:
• Tailte ó Mhúsaem na Palaistíne, Ráth Caoil 

d’Fhorbairt an Ghlasbhealaigh — curtha i gcrích.
• Tailte i gCill Mocheallóg le haghaidh réimse 

poiblí — críochnaithe.
• Tógáil righin, eastát tionsclaíochta Galvone — 

céimeanna deiridh.
• Oifig turasóireachta — Páirc Ché Artúir — an 

chéim dheiridh.

Tá an Roinn freagrach freisin as gach diúscairt 
(lena n-áirítear leasanna maoine ruílse agus 
léasachta) faoi Alt 183 den Acht Rialtais Áitiúil, 
2001 (arna leasú). Cuireadh Roinn 183s faoi bhráid 
na Comhairle le linn 2021. I measc na ndiúscairtí 
suntasacha a próiseáladh le linn 2021, bhí:
• Tailte ar an gCarraig, Cromadh.
• Tailte i Seanghualainn, Diméin.
• Ar siúl le diúscairtí éagsúla i Galvone chun 

aghaidh a thabhairt ar fholúntas sa cheantar.
• Ocht dTréigthe Airíonna — próiseas díolacháin 

a tugadh i gcrích in 2021, le baisc eile d’airíonna 
beagnach críochnaithe.

• An Chorrghráig, Faing, Co. Luimnigh.

Fógraíodh Léiriú Spéise do na maoine seo a leanas 
i rith na bliana::
• 29 Sráid Nioclás.
• 35 Sráid Nioclás.
• Iarstáisiún na nGardaí, Sráid Mhuire.

Chomh maith leis sin, déanann seirbhísí 
réadmhaoine bainistiú ar na léasanna leanúnacha 
ar mhaoine a theastaíonn chun an fhoireann agus 
áititheoirí eile a bhaint ó fhoirgnimh shuíomh 
Ceoldráma, chomh maith le léasanna tionóntaí 
na gcuideachtaí sin atá ag áitiú maoine atá faoi 
úinéireacht na Comhairle a rialú.

Críochnaíodh comórtas trí Oifig Soláthair an 
Rialtais chun Seirbhísí Luachála Maoine a chur 
ar fáil do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. Ar fáil d’éirigh le daoine óga, T/A Donal 
O’Buachalla & Co. Limited sa chomórtas seo. 
Tugann an Rannóg Bainistíochta Maoine aire 
d’oibreacha caipitil ar réadmhaoin atá ann cheana, 
faighte agus dílsithe. Le linn 2021, soláthraíodh na 
tionscadail seo a leanas agus cuireadh i gcrích iad:

Déantar gach suíomh ginearálta, nach dtagann faoi 
stiúrthóireacht eile ar nós páirceanna, láithreáin 
tithíochta sóisialta, etc., a bhainistiú agus a 
iniúchadh chun seilbh chodarsna, saincheisteanna 
dliteanais a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint agus 
chun gabháltais talún beaga a d’fhéadfadh a bheith 
níos mó ná na ceanglais a shainaithint. Le linn 
2021, rinne an roinn 222 iniúchadh den sórt sin.

Cuireadh tús le forbairt chóras bogearraí an 
Chláir Maoine i Ráithe 3 2021. Beidh an córas 
seo ina réiteach saincheaptha TFC atá uathúil do 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh nuair 
a bheidh sé ar líne in 2022.

Tá an Rannóg Díothaithe, Folúntais agus Athúsáide 
tiomanta do thacaíocht a thabhairt do phobail trí 
chur chuige láidir a ghlacadh i leith dí-thréigthe 
agus folúntas i gCathair agus i gContae Luimnigh. 
Oibríonn an fhoireann i gcomhar le húinéirí 
réadmhaoine, ag lorg gníomhartha tráthúla 
agus feabhsúcháin ar láithreáin. Comhoibríonn 
an fhoireann go dlúth le Forbairt Tithíochta, 
Forfheidhmiú Pleanála agus pobail chun maoin a 
thabhairt ar ais in úsáid. 

Mionoibreacha (<€ 2,000) 28
Meánoibreacha (€2,000-10,000) 3
Móroibreacha (> € 10,000) 4
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Cuirtear comhairle ar úinéirí réadmhaoine tréigthe 
agus folmha maidir le scéimeanna ar nós Scéim 
Ceannaigh agus Athnuachana, Deisiú agus Léas, 
Dreasachta Miondíola agus Gnó agus an Scéim 
Péinteála a chuireann maoiniú ar fáil d’úinéirí 
maoine chun cuma a gcuid maoine a fheabhsú. Sa 
chás go bhfuil gach rogha réasúnta ídithe, cuireann 
an Chomhairle tús le héadálacha éigeantacha faoin 
Acht um láithreáin tréigthe 1990 agus faoi Acht na 
dTithe 1966.

LÁITHREÁIN FHOLMHA
Tá naoi suíomh ar Chlár Láithreán Folamh 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoi 
láthair. Tá tobhaigh láithreáin fholmha á bpróiseáil 
anois le haghaidh 2021. Bhailigh Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh €100,100 in 
Levies Site Vacant in 2021.

TITHE FOLMHA
Is príomhbhealach é aghaidh a thabhairt ar 
fholúntais agus ar úsáid éifeachtach a bhaint as an 
stoc atá ann cheana faoi “Tithíocht le haghaidh
Plean tithíochta an rialtais go dtí 2030. Is é cuspóir 
Phlean Gníomhaíochta Chathair agus Chontae 
Luimnigh ná léargas cruinn a fháil ar fholúntas i 
Luimneach agus an soláthar tithíochta a mhéadú 
trí chabhrú le húinéirí réadmhaoine a gcuid maoine 
a athghníomhachtú le haghaidh tithíocht shóisialta 
nó phríobháideach. In 2021, lean an Chomhairle 
de réadmhaoin fholmha a shainaithint, go háirithe 
i réimsí ina bhfuil éileamh mór tithíochta, agus 
d’oibrigh sí le húinéirí réadmhaoine chun a gcuid 
maoine a thabhairt ar ais chun úsáide tithíochta.
Oibríonn an tOifigeach Tithe Folamh go dlúth leis 
an Stiúrthóireacht Forbartha Tithíochta maidir le 
teagmháil a dhéanamh le húinéirí faoi Cheannach 
agus Athnuachan Scéim agus Deisiú agus Léas. 
Sa chás go bhfuil gach rogha réasúnta ídithe, is 
féidir leis an gComhairle a gcumhachtaí faoi Acht 
na dTithe 1966 a úsáid chun maoin a fháil go 
héigeantach.

TIONSCADAL FORBARTHA 
TITHÍOCHTA TUAITHE LUIMNIGH 
(RLHD)
Rinneadh iarratas rathúil ar an gCiste Forbartha um 
Athghiniúint Tuaithe in 2021 agus leithdháileadh 
€2,500,000 de mhaoiniú deontais i leith 
athnuachan dhá bhaile déag: Eas Géitine, Ardach, 
Mainistir na Féile, Baile an Gharraí, an Brú, an 
Cheapach Mhór, Cromadh, an tOspidéal, Cill 
Mhaoine, Cill Mocheallóg, an Caisleán Nua Thiar 
agus Ráth Caola. Cuireann sé seo cur chuige 
breise ar fáil maidir le dul i ngleic le tréigeadh i 
dTuath Luimnigh. Maoin atá dílsithe i gCathair 
agus i gContae Luimnigh. Déanfar an Chomhairle 
a athchóiriú agus a dhíol ar an margadh oscailte 
tríd an bPróiseas Dereliction, a bhfuil margadh 
teoranta ina leith san earnáil phríobháideach, 
ina staid reatha. Is tionscadal taispeántóra é seo 
agus is é Luimneach an chéad chontae a fuair 
an maoiniú sin. Táthar ag súil go gcuirfidh an 
tionscadal fostaíocht áitiúil ar fáil agus go gcuirfidh 
sé saol nua ar fáil do phobail áitiúla.

Tá dul chun cinn suntasach déanta in 2021 sa 
réimse seo le 43 réadmhaoin ag céimeanna 

Gníomhaíocht in 2021

Iniúchtaí ar láithreáin tréigthe 1493

Éisíodh Fógraí Reachtúla faoin Acht um  615
Láithreáin Tréigthe, 1990

Réadmhaoin a cuireadh le Clár na Láithreán  100
Tréigthe 

Réadmhaoin a baineadh de Chlár na  33
Láithreán Tréigthe

Tosaíodh ar Éadálacha Éigeantacha faoin  61
Acht um Láithreán Tréigthe, 1990

Réadmhaoin a dílsíodh d’ainm na Comhairle 82

Dún Bhaile Liam, Ráth Caola — 33 réadmhaoin éigeantach a fuarthas faoin 
Acht um láithreáin tréigthe, 1990
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éagsúla den phróiseas costais, deartha agus tógála 
faoi láthair.

STRAITÉIS SAORÁIDÍ SPÓIRT AGUS 
CAITHIMH AIMSIRE CHOMHAIRLE 
CATHRACH AGUS CONTAE 
LUIMNIGH
In 2021, choimisiúnaigh Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh comhairleoirí chun cabhrú 
leis an gComhairle Straitéis Saoráidí Spóirt agus 
Áineasa a ullmhú. Is é is aidhm don straitéis 
sin bonn fianaise soiléir cothrom le dáta a chur 
ar fáil don Chomhairle mar aon le measúnúar 
cháilíocht agus inrochtaineacht saoráidí spóirt 
agus áineasa atá faoi úinéireacht agus faoi 
bhainistiú na Comhairle. Tá sé beartaithe go 
mbeidh an doiciméad straitéise ar fáil lena eisiúint 
in 2022. Mol Lúthchleasaíochta Réigiúnach an 
Chaisleáin Nua Thiar Bronnadh €1,256,276 as an 
gCiste um Bonneagar Spóirt Mórscála (LSSIF) in 
2021 chun mol Lúthchleasaíochta réigiúnach nua 
a fhorbairt ag Cluain an Screatháin, An Caisleán 
Nua Thiar. Áirítear leis an tionscadal tógáil rian 
lúthchleasaíochta go caighdeán idirnáisiúnta IAAF, 
tuilsoilse agus gach saoráid riain lena mbaineann 
le rochtain ar mhíchumas. Cuireadh tús leis na 
hoibreacha ar an láthair i mí Iúil 2021 agus tá sé le 
críochnú i Samhradh 2022.
 
LINN EAS GÉITNE AGUS IONAD 
FÓILLÍOCHTA
Fuair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
maoiniú deontais faoi LLSIF chun obair 
uasghrádaithe éigeandála a dhéanamh ag Linn 
Eas Géitine. Is é €1.2 milliún meastachán iomlán 
an tionscadail. Fuair Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh maoiniú de €646,659. Deonaíodh 
faomhadh Chuid 8 i mí Aibreáin 2021. Tá sé 
beartaithe tús a chur leis na hoibreacha in 2022.

CÚIRTEANNA LEADÓIGE AN 
CHAISLEÁIN NUA THIAR
Tá Club Leadóige an Chaisleáin Nua Thiar suite ag 
an mbealach isteach chuig an Diméin sa Chaisleán 
Nua Thiar ar chúirteanna faoi úinéireacht na 
Comhairle. Leanadh le hoibreacha le linn 2021 
chun fálú slándála nua a thógáil timpeall imlíne an 
dá chúirt agus soilsiú nua a shuiteáil. Tá maoiniú 

páirt don tionscadal leithdháilte ag na comhaltaí 
tofa de Cheantar Bardasach Newcastle West ón 
Liúntas Ginearálta Bardasach (GMA).

SCÉIM TARSCAOILTE BOSCAÍ 
BRUSCAIR
Eisíodh thart ar 3,300 Waivers d’iarratasóirí faoin 
Scéim Tarscaoilte Bin in 2021, a fuair maoiniú ó 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

CÚRSA GAILF RÁTH BÁIN
Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de thacaíocht leanúnach airgeadais a 
chur ar fáil chun feidhmiú Ghalfchúrsa Ráth Báin 
a chumasú. Bronnadh Cúrsa Pobail Uile Réalta na 
bliana ar Ghalfchúrsa Ráth Báin sa bhliain 2021. 
Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
cúnamh airgeadais ar fáil don oibreoir agus iad ag 
déileáil le paindéim Covid-19. Tá iarratas déanta 
ag an gComhairle freisin ar mhaoiniú faoin Scéim 
Deontais Caipitil ar Mhionscála chun na háiseanna 
i dTeach an Chlub a uasghrádú. Tá méadú 
suntasach tagtha ar bhallraíocht Ghalfchúrsa Ráth 
Báin in 2021 agus tá níos mó ná 475 ball ann.

IONAD FÓILLÍOCHTA OILEÁN AN 
GHARRÁIN
Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de thacaíocht a chur ar fáil d’oibritheoir 
Ionad Fóillíochta Oileán an Gharráin. Rinne an 
Chomhairle oibreacha caipitil maidir le linn 
snámha agus córas téimh an fhoghlaimeora. 
Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
tacaíocht airgeadais ar fáil don oibreoir chun 
déileáil le paindéim Covid-19.

Searmanas Bronnta — Club Gailf Ráth Báin
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CLÓIS SÚGARTHA POBAIL
Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de thacaíocht a chur ar fáil maidir le 
hárachas dliteanais phoiblí d’fheidhmiú 20 Clós 
Súgartha Pobail  Osclaíodh Clós Súgartha Charraig 
an Sceire i mí Iúil 2021. Chuir Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh tacaíocht airgeadais ar fáil 
freisin do gach clós súgartha i mí na Nollag 2021 
chun mionoibreacha deisiúcháin a dhéanamh 
ar na Clóis Súgartha Pobail, agus chuir siad 
oiliúint ar fáil do na grúpaí pobail chun cur ar a 
gcumas cigireachtaí seachtainiúla Sláinte agus 
Sábháilteachta a dhéanamh.

Clós Súgartha Carrigkerry



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

127

LEABHARLANNA, GAILEARAÍ 
AGUS MÚSAEM

LEABHARLANN
Leanann Leabharlann Chathair agus Chontae 
Luimnigh ag forbairt bealaí sofhreagracha agus 
nuálacha chun seirbhís atá dírithe ar chustaiméirí a 
chur ar fáil dár bpobail.

Is é croílár fhís na Leabharlainne folláine agus 
cáilíocht na beatha a chur chun cinn trí rochtain 
chomhionann ar dheiseanna áineasa, faisnéise, 
oideachais agus cultúrtha a chur ar fáil do 
shaoránaigh chathair agus chontae Luimnigh.
Le linn 2021, rinne an tSeirbhís Leabharlainne 
iarracht an fhís seo a sheachadadh trí líonra de 16 
leabharlann, seirbhís leabharlainne soghluaiste 
agus seirbhíse seachadta scoile, le tacaíocht 
ó roinnt tionscadal dírithe agus clár fairsing 
imeachtaí, gníomhaíochtaí, ceardlann agus 
taispeántas.

Le linn 2021 i bhfianaise na ndúshlán a bhaineann 
le Covid-19, cuireadh an clár seo ar fáil i samhail 
hibrideach sa leabharlann i gcás inar féidir agus ar 
líne araon. Le maolú na srianta sláinte poiblí i mí na 
Bealtaine 2021, thosaigh an tseirbhís leabharlainne 
fhisiciúil arís ar fud na cathrach agus an chontae le 
brabhsáil, iasachtaí agus uaireanta oscailte iomlána 

sa leabharlann. Le maolú breise ar na srianta i mí 
Mheán Fómhair 2021, bhíothas in ann tús a chur an 
athuair le rochtain ar ríomhairí pearsanta poiblí, ar 
spásanna léitheora agus ar spásanna staidéir.

ARDÁN ÁITEANNA DAOINE: PLEAN 
FORBARTHA LEABHARLANNA 
LUIMNIGH 2021-2025
Leagtar amach sa phlean forbartha seo fís láidir 
agus treo soiléir d’fhorbairt inbhuanaithe sheirbhís 
leabharlainne poiblí Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh sna 5 bliana amach romhainn.
Formheasta ag suí de Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh agus a seoladh i mí an 
Mheithimh 2021, tá an straitéis bunaithe ar théamaí 
Áit agus Ardán na nDaoine.

Is í fís na Leabharlanna don chéad chúig bliana 
eile ná spásanna tarraingteacha fáilteacha a chur 
ar fáil chun cur ar chumas gach duine den phobal 
rochtain a fháil ar eolas agus ar smaointe agus 
chun gur féidir le daoine machnamh, nascadh 
agus foghlaim a dhéanamh. Treisíonn na seirbhísí 
leabharlainne bunluachanna Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh an chuimsithe shóisialta, an 
chomhoibrithe agus rannpháirtíocht na saoránach.

Sa phictiúr le Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, is é an Comhairleoir Michael Collins Damien Brady, Leabharlannaí Cathrach agus Contae Luimnigh 
(Pic Arthur Ellis)
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SEIRBHÍSÍ AR LÍNE
Tá síneadh curtha le raon agus éagsúlacht na 
ndeiseanna léitheoireachta, na ngníomhaíochtaí 
idirghníomhacha agus áineasa agus na 
n-acmhainní eolais atá ar fáil ar líne i mbliana, 
rud a thugann an Leabharlann go díreach chuig 
tithe agus gléasanna móibíleacha na ndaoine. 
Tá foirne leabharlainne tar éis dul i ngleic leis an 
dúshlán ábhar bunaidh ar líne a chruthú agus chuir 
sé sin go mór leis an gclár gníomhaíochtaí agus 
acmhainní atá ar fáil ar líne. Áirítear orthu seo:
• Babhtaí scéalaíochta, seisiúin chanta agus ríme.
• Ceardlanna Idirghníomhacha, seisiúin 

cheardaíochta agus clubanna leabhar ar líne.
• Ríomhleabhar agus ríomhfhuaim le Greannáin 

agus Úrscéalta Grafacha in 2021.
• Cúrsaí ar líne agus Nuachtáin.
• Irisí Coitianta agus Spéise Speisialta.
• Limerick History Online — rochtain ar raon 

leathan d’ábhair spéise dhigitithe Luimnigh.

NA MEÁIN SHÓISIALTA 
Chomh maith leis an réimse acmhainní ar líne, 
d’fhás muid ár láithreacht sna meáin shóisialta 
chun cuntais nua Twitter agus Instagram a 
chur san áireamh in éineacht le Facebook ionas 
gur fearr is féidir linn teagmháil a dhéanamh 

lenár saoránaigh agus na deiseanna atá ar fáil 
a chur chun cinn. Tá rannpháirtíocht iontach 
feicthe againn ar fud na n-ardán ar fad le 
hionchur an-dearfach ó scríbhneoirí Éireannacha 
agus idirnáisiúnta, foilsitheoirí, iasachtaithe 
leabharlainne agus baill den. Tá go leor den ábhar 
curtha ar ais ag cainéil shóisialta Leabharlanna 
Éireann, rud a shroicheann lucht féachana níos 
leithne fós. Ó seoladh an cuntas Twitter le 426 tvuít 
i mí Mheán Fómhair 2021, tá 173,000 imprisean 
faighte aige, os cionn 22,500 cuairt ar phróifíl agus 
150 a luaitear. Bhí níos mó ná 36,000 dráma ag 
físeáin Instagram i gceann cúpla mí.

LUIMNEACH LÉANN — 
CAD É AN SCÉAL? 
• Tá sé mar aidhm ag an gclár léitheoireachta 

pobail seo seisear scéalaithe agus scríbhneoirí 
iontacha atá ina gcónaí inár measc a 
cheiliúradh agus aird a tharraingt orthu 
agus díriú ar bhraistint nasc agus folláine a 
eascraíonn as ár scéalta a léamh agus a roinnt. 
D’fhéach an tionscadal seo le cur ar chumas an 
oiread daoine, grúpaí agus eagraíochtaí agus 
is féidir dul i ngleic le rogha scéalta iontacha 
as Luimneach, idir óg agus aosta. Maoinithe 
faoi Chlár Coinnigh Well Luimneach Reads – 
What’s the Story? gnéithe na sé teideal seo a 
leanas:

Ríomhleabhair agus 
Ríomhfhuaim — leabhair & 
fuaim ar líne — Borrowbox

Nuachtáin Náisiúnta & 
Idirnáisiúnta — Pressreader:

Irisí Móréilimh agus Sainspéise
— Libby Overdrive

Cúrsaí Foghlama Teanga

Cúrsaí ar Líne

Amanna Scéalaíochta, 
Ceardlanna, Seisiúin 
Cheardaíochta

Míreanna Fisiciúla a Fuarthas 
ar Iasacht
(Bealtaine— Nollaig agus srianta i bhfeidhm)

81,562 eisiúint

29,671 eisiúint

10,005 eisiúint

81,811 eisiúint

19153 ceachtanna ar 
breathnaíodh orthu

80554 seisiún ar 
breathnaíodh orthu

191,537 n-eisiúint
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1. Kevin Barry – An Sean Cheol Tíre sin. 
2.  Roisin Meaney – An Bialann. 
3.  Donal Ryan – Strange Flowers. 
4.  Helena Close – The Gone Book. 
5.  Judi Curtin – Céimeann Lily in airde. 
6.  Pádraig Kenny – Arrachtaigh Rookhaven.. 

• I nglaonna oscailte, d’iarramar ar Ambasadóirí 
Luimnigh Reads trí líonra na leabharlainne, 
trí ardáin na meán sóisialta agus trí 
fhógraíocht thraidisiúnta ar fhoscadáin bhus 
sa chathair agus sa chontae. Cuireadh pacáistí 
scaireanna leabhar ina raibh na 6 leabhar, 
treoracha léitheoireachta agus leideanna 
do thaitneamhachtaí ar os cionn 130 duine 
aonair agus grúpa pobail a chláraigh le bheith 
ina nAmbasadóirí Léigh Luimnigh. Iarradh 
ar ambasadóirí a mhéid ab fhéidir a roinnt, 
a bhronnadh agus a athbhronnadh ar fud a 
líonraí. Bronnadh pacáistí scaireanna Leabhar 
Luimnigh ar bhunscoileanna & meánscoileanna 
agus tabharfaidh siad bronntanas do scoileanna 
eile ina dhiaidh sin. Tá an seisear scríbhneoirí 
as Luimneach ar fad ag glacadh páirte i 
sraith imeachtaí Scríbhneoirí agus léitheoirí a 
leanfaidh ar aghaidh go 2022.

MÁLA LEABHAR LEABHARLAINNE
BEAG
• Tá sé mar aidhm ag Mála Leabhar na 

Leabharlainne Beag tacú le forbairt luath 
teanga agus litearthachta agus naisc láidre a 
chruthú idir ELCanna, feighlithe leanaí agus an 
leabharlann áitiúil. Is comhthionscadal é seo idir 
an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY), an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) agus an 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil 
(LGMA — Forbairt Leabharlann).

• Bhí tonn ar cheann den tionscnamh seo 
i mí na Bealtaine 2021 le Tonn a dó i mí 
na Samhna 2021. I ngach ceann dár líonra 
leabharlainne áitiúil, tá beagnach 400 Mála 
Leabhar Leabharlainne Beaga scaipthe ar 
197 ELC, feighlithe leanaí cláraithe agus 
seirbhísí iarscoile ar fud na cathrach agus an 
chontae.  Tá rogha leabhar oiriúnach d’aois 
sna Málaí Leabharlainne Beaga a roghnaíonn 

leabharlannaithe mar aon le réimse ábhar a 
forbraíodh chun tacú leis an léitheoireacht agus 
leis an scéalaíocht le páistí an-óg.

• Agus glacadh beagnach uilíoch leis an Little 
Library Book Bag i gCathair agus i gContae 
Luimnigh, tá súil againn na naisc a neartú le 
sraith gníomhaíochtaí scéalbhunaithe agus 
leabharbhunaithe d’Ionaid Luathfhoghlama go 
luath in 2022.

ÉIRE SHLÁINTIÚIL I DO 
LEABHARLANN
• Lean an clár Éire Shláintiúil Ag Do Leabharlann 

ar aghaidh ag tógáil móiminteam in 2021, ag 
seachadadh 33 imeacht ar líne i rith na bliana, 
le níos mó ná 770 duine i láthair. I measc na 
n-ábhar a pléadh bhí aire do leanaí, cothú do 
leanaí bunscoile (cook-a-long ranganna), agus 
5 bealaí chun meabhairshláinte, feabhas a chur 
ar do giúmar le bia, pleanáil béile teaghlaigh, 
nourishing do chóras imdhíonachta, ealaín 
theiripeach do fholláine mheabhrach, aire 
chruthaitheach, yoga cathaoir do mhíchumas, 
yoga do leanaí bunscoile, cleachtais féin-
chompraíochta agus sneaiceanna scoile 
sláintiúla.

• D’éirigh go han-mhaith le seisiúin ióga do 
pháistí bunscoile agus fuaireamar aiseolas an-
dearfach. Chomh maith leis sin, reáchtáil muid 
sraith ranganna machnaimh do scoileanna 
a raibh an-tóir orthu. D’éirigh go han-mhaith 
leis na seisiúin cócaireachta-a-fhada do leanaí 
bunscoile le linn na chéad Eispéireas an-
dearfach do na páistí ab ea an aire do leanaí sa 
Soláthar Díreach.

• Cruthaíodh leathanach gréasáin tiomanta nua 

Magda ó The Beehive Play Learn and Grow Creche ag bailiú an Little Book 
Bag i Leabharlann Ráth Caola
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Éire Shláintiúil Ag Do Leabharlann ar a bhfuil 
faisnéis, acmhainní, seimineáir ghréasáin agus 
físeáin an-úsáideach.

 Fuaireamar maoiniú freisin ón Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail chun troscán saincheaptha 
a cheannach chun “limistéir sláinte” 
thiomnaithe a chruthú inár leabharlanna. I 
gCéim 3 den chlár cuireadh 45 teideal nua, 
arna roghnú ag painéal saineolaithe sláinte, 
lenár mbailiúchán stoc leabhar Éire Shláintiúil, 
agus tá siad ar fad ar fáil ar iasacht ónár líonra 
leabharlainne agus ar líne. Fuaireamar maoiniú 
freisin ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
chun troscán saincheaptha a cheannach chun 
“limistéir sláinte” thiomnaithe a chruthú inár 
leabharlanna. I gCéim 3 den chlár cuireadh 45 
teideal nua, arna roghnú ag painéal saineolaithe 
sláinte, lenár mbailiúchán stoc leabhar Éire 
Shláintiúil, agus tá siad ar fad ar fáil ar iasacht 
ónár líonra leabharlainne agus ar líne.

FOR-ROCHTAIN LEABHARLAINNE
Chuir Éire Shláintiúil shaibhir éagsúil ag do Chlár 
Leabharlainne ar ár gcumas dul i dteagmháil 
le comhpháirtithe pobail agus teagmháil a 
dhéanamh le grúpaí ar leith ar nós Sheds Éireann, 
Ionad Soláthair Dhíreach Theach Griffin i gCathair 
Luimnigh, Embury Close Sheltered Housing, 
Southill Family Resource Centre, agus tithe 
altranais i gcathair agus i gcontae Luimnigh.

• Ionaid Soláthair Dhírigh 
 Tugadh tacaíocht do na páistí agus do na 

teaghlaigh atá ina gcónaí i dteach Griffin trí 
leabharlann capsúil a sheachadadh agus 

trí shraith ceardlann a bhí san airdeall agus 
fuarthas an dá cheann acu go han-mhaith.

• Tithe Altranais
 I mí na Nollag, bhíomar i gcomhpháirtíocht le 

Teach Altranais Ospidéal Pobail Naomh Ita 
an Caisleán Nua Thiar agus Ospidéal Pobail 
Naomh Camillus Luimneach chun ábhair 
cheardaíochta a chur ar fáil do chónaitheoirí 
chun fleasca álainn Nollag a dhéanamh. 
Foilsíodh rang teagaisc ar conas na fleasca 
ghlacadh i gcruthúcháin na féile sa bhaile. 
D’éirigh go han-mhaith leis na himeachtaí agus 
fuaireamar aiseolas iontach ó na tithe altranais 
a bhí i gceist.

• Leabhair do Thionscadal na Maláive
 Bhí áthas ar Leabharlann Chathair agus 

Chontae Luimnigh an tionscadal Leabhar a 
bhronnadh ar an Mhaláiv, tionscadal a bhí ina 
chomhoibriú idir Líonra Pobail na nImirceach 
Láir, Coláiste Mhuire gan Smál agus an Roinn 
Oideachais sa Mhaláiv. Bronnadh 3,555 
leabhar leabharlainne (pictiúir agus ábhar 
léitheoireachta do pháistí agus do dhaoine óga) 
ar an tionscadal agus é mar aidhm acu rochtain 
ar léitheoireacht, acmhainní agus ábhair 
thagartha a chur ar fáil do dhaltaí i scoileanna 
agus i gcoláistí araon, go háirithe i gceantair 
thuaithe na Maláive ina bhfuil easpa rochtana ar 
acmhainní léitheoireachta.

• Grow it Forward 
 Bhí lúcháir ar Leabharlanna Luimnigh páirt a 

ghlacadh san fheachtas Grow It Forward. Bhí an 
tionscadal seo comhoibriú idir Grow Your Own,

 Éire Shláintiúil agus leabharlanna ar fud na 
Leabharlann Capsúil ag Teach Griffin, Luimneach

Déantús Fleasc na Nollag in Ospidéal Naomh Camillus, Luimneach
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tíre, arna maoiniú faoin gClár Keep Well. I mí 
Aibreáin, scaipeamar os cionn 800 paca síol ar 
fud ár líonra Leabharlann. Spreag an feachtas 
níos mó daoine chun bia a fhás agus na torthaí 
a roinnt le comharsana agus le cairde.

LEABHARLANN NA CATHRACH AG 
TEACH NA BEARÚ
D’athlonnaigh Leabharlann na Cathrach ón 
nGranary go Teach na Bearú ar Shráid Mhichíl. 
Rinne Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
an Comhairleoir Daniel Butler, Leabharlann na 
Cathrach a athsheoladh ag áitreabh nua i mí na 
Samhna. Beidh an spás a ndearnadh athdhearadh 
álainn air (áit chónaithe go Troscán InStore tráth) 
mar áit shealadach ag Leabharlann na Cathrach 
agus tá an phríomhleabharlann lárnach do 
Luimneach á tógáil mar chuid d’fhorbairt an tSuímh 
Ceoldrámaíochta.

LEABHARLANNA ATÁ 
NEAMHDHÍOBHÁLACH DON 
UATHACHAS AGUS CUIMSITHEACH
• Leanann Leabharlann Chathair agus Chontae 

Luimnigh ag forbairt a seirbhísí atá oiriúnach 
don uathachas ar fud líonra na leabharlainne. 

D’éirigh linn tacaíocht a fháil ó Chiste na 
gCuntas Díomhaoin sa 3ú ráithe den bhliain 
chun cur leis an Seomra Céadfach ag 
Leabharlann Chros Theach Watch, ar éirigh 
go han-mhaith leis, chun cur ar ár gcumas Pod 
Céadfach a shuiteáil i Leabharlann Mhainistir 
Feale. Tá an Pod nua suiteáilte i mí Mheán 
Fómhair freagra an-dearfach go háitiúil.

• D’fhonn ár n-acmhainní a dhéanamh níos 
inrochtana do gach úsáideoir leabharlainne, 
tá áis Tábla Draíocht curtha againn le 
leabharlann an Chaisleáin Nua Thiar. Is féidir 
le gach duine an Tábla Draíocht, ar teilgeoir 
idirghníomhach é, a úsáid ach tá úsáidí thar a 
bheith tairbheach aige do dhaoine fásta agus 
do leanaí a bhfuil riachtanais éagsúla acu.
Spreagann cluichí réamh-mheasta gluaiseacht, 
taithí chomhroinnte a chruthú agus folláine 
mhothúchánach a fheabhsú. Éascaíodh an 
Tábla Draíocht agus clár oiliúna d’fhoireann na 
leabharlainne trí mhaoiniú Pobal.

LITEARTHACHT DHIGITEACH A 
CHUMASÚ

• Leabharlanna a Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta Ambasadóirí Digiteacha

  Is é is aidhm don chlár seo tacú le daoine 
scothaosta rochtain a fháil ar acmhainní 
leabharlainne ar líne. Tá taithí den scoth ag 
foireann na leabharlainne ar chabhrú le daoine 
le hacmhainní ar líne agus le hacmhainní 
digiteacha, rud atá ina scil lárnach ag an 
bhfoireann tosaigh le fada. Chuir an tionscadal 
seo oiliúint shonrach Aoisbhá i gcrích chun tacú 
leo seisiúin teagaisc ar líne a chur ar fáil do 
dhaoine scothaosta, go minic ar an bhfón, chun 
cur ar chumas na tíre leas a bhaint as an réimse 
iontach seirbhísí leabharlainne atá ar fáil ar líne.

 D’éirigh leis an tseirbhís Leabharlainne arís i 
mbliana maoiniú a fháil sa 3ú Ráithe de 2021 
ón Roinn Tuaithe agusForbairt Pobail (DRCD) trí 
Chiste na gCuntas Díomhaoin. Chuir an cúnamh 
deontais seo ar chumas na leabharlainne na 
tacaíochtaí agus cláir bhreise seo a leanas a 
chur ar fáil chun cabhrú leis an litearthacht 
dhigiteach.

Fás sé Forward Share Tábla ag Leabharlann Dooradoyle

Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler ag 
Leabharlann na Cathrach i dTeach na Bearú
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• Touch Type Read Spell
 Tá ceadúnais TTRS thar a bheith tairbheach 

do gach scoláire a bhfuil deacrachtaí 
léitheoireachta nó scríbhneoireachta acu 
chomh maith le daoine fásta ar mian leo cineál 
tadhaill a fhoghlaim agus nó a dteastaíonn 
cúnamh uathu le scileanna litearthachta. 
Le linn 2021, tá beagnach 700 ceadúnas ag 
an leabharlann do dhaltaí bunscoile agus 
iarbhunscoile ar fud na cathrach agus an 
chontae tríd an líonra brainse.

• Ceardlanna Róbatach Bits to Bots 
 Is éard atá i gceist le ceardlann róbatach bits 

to Bots clár foghlama digití do dhaoine óga a 
dhíríonn ar dhearadh agus ar chruthú bunréada 
róbataice. Le fócas ar fhoghlaim phraiticiúil, 
féachann na ceardlanna le cumas, eolas 
agus muinín i mbunscileanna leictreonacha 
a mhéadú. Is é atá sa tionscadal seo ná 
comhoibriú idir Leabharlann Chill Mocheallóg 
agus club áitiúil Chill Mocheallóg, Foroige, 
agus tá an-taitneamh as do gach duine a bhí 
páirteach ann.

   

CLÁIR TEAGHLAIGH AGUS LEANAÍ
Is éard atá in Right to Read ná tionscnamh 
náisiúnta chun litearthacht agus forbairt 
léitheoireachta a chur chun cinn do dhaoine de 
gach aois. Cuimsíonn sé ceithre chlár séasúracha 
náisiúnta go sonrach chun léitheoireacht agus 
litearthacht leanaí a chur chun cinn — Earrach 
isteach Scéalaíocht, Réaltaí Samhraidh, Féile 
Leabhar do Leanaí agus Am do Theaghlaigh i do 
Leabharlann.

• Earrach i Scéalaíocht
 Seachadadh an Earraigh isteach Storytime 

ar líne le linn mhí Aibreáin agus go luath 
i mí na Bealtaine. Chruthaigh foirne na 
Leabharlainne 51 scéal-am ar líne a thug deis 
do theaghlaigh taitneamh a bhaint as scéalta 
éagsúla agus taithí a fháil ar léitheoireacht mar 
ghníomhaíocht atá spraíúil, siamsúil agus a 
thugann deis do theaghlaigh an t-am sona seo 
a roinnt le chéile.

• Réaltaí an tSamhraidh
 Bhí dúshlán léitheoireachta Réaltaí an 

tSamhraidh ar siúl inár leabharlanna le linn mhí 
Iúil agus mhí Lúnasa. Tugtar cuireadh do pháistí 
léamh le haghaidh pléisiúir i rith mhíonna an 
tsamhraidh. Cuirtear dreasacht bheag ar fáil do 
leanaí gach uair a chríochnaíonn siad léamh, 
agus bronntar teastas ar gach páiste a ghlacann 
páirt ann. Tá Réaltaí Samhraidh ar fad faoi áthas 
na léitheoireachta. Tá sé neamhiomaíoch agus 
meastar go bhfuil páirt glactha ag gach leanbh 
a léann i rith an tsamhraidh. Bronnadh 1800 
teastas san iomlán i mbliana. Mar chuid dár 
gclár imeachtaí ar líne do Réaltaí Samhraidh, 
d’éascaigh an t-údar agus an maisitheoir Alan 
Nolan ceardlann líníochta ar líne saor in aisce 
do theaghlaigh ar éirigh go maith leo agus 
a fuarthas. Ansin chuireamar cóipeanna de 
cheann de leabhair Alan ar fáil do na páistí ar 
fad a d’fhreastail. Chomh maith leis sin, mar 
chuid dár gclár imeachtaí ar líne, labhair Dawn 
ó Iontaobhas Madraí Éireann le teaghlaigh faoi 
obair Iontaobhas Madraí, agus d’fhreagair sé 
a gcuid ceisteanna go léir faoi shábháilteacht 
madraí. Le linn mhí Iúil agus mhí Lúnasa, 
chuireamar sraith ceardlann líníochta saor in 

Ceardlanna robotic Leabharlann Chill Mocheallóg
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aisce ar líne atá oiriúnach do theaghlaigh i 
láthair le láithreoir Tina Mation do pháistí RTÉ. 
Craoladh na físeáin beo ar ár n-ardáin meán 
sóisialta gach Aoine ar feadh cúig seachtaine 
agus bhí siad ar fáil le breathnú orthu ar ár 
gcainéal YouTube ar feadh an tsamhraidh, agus 
breathnaíodh na céadta orthu.

  
• Féile Leabhar na bPáistí
 Bíonn Féile Leabhar na bPáistí ar siúl gach 

bliain i mí Dheireadh Fómhair. Is é aidhm na 
féile cabhrú le scaipeadh agus roinnt taitneamh 
na leabhar agus na léitheoireachta i measc 
leanaí agus teaghlaigh. Tugann foireann na 
Leabharlainne, in éineacht le scríbhneoirí 
agus maisitheoirí, clár ceardlann, cuairteanna 
ar scríbhneoirí, cainteanna agus comhráite 
chuig leabharlanna agus chuig scoileanna ar 
fud na cathrach agus an chontae. I mbliana 
d’fhreastail 1850 dalta ó 38 scoil ar fud na 
cathrach agus an chontae ar na 16 imeacht 
ar líne a bhí ar siúl againn i mí Dheireadh 
Fómhair agus i mí na Samhna chun ceiliúradh 
a dhéanamh ar Fhéile Leabhar na Leanaí i 
mbliana. D’éascaigh na húdair ER Murray agus 

Helena Close ceardlanna scríbhneoireachta 
ar líne, agus labhair an t-údar Michael Smith 
faoina leabhair agus faoina shaol mar údar. 
Chuir Roisin Meaney, Simone Schuemmelfeder 
ó Scéalgheata agus Arran Towers as an Sorcas 
is Mó is Uaisle, ár lucht féachana níos óige le 
seónna puipéad agus scéalaíocht. Bhí comórtas 
scéalta Scoláirí Spooky an-tóir ar Leabharlann 
an Chaisleáin Nua Thiar. Léadh na scéalta a 
buadh ar 102 FM Raidió Iarthar Luimnigh, agus 
d’éascaigh an t-aoi-láithreoir agus an file áitiúil 
Shirley O’Reagan. I mbliana chuir foireann na 
Leabharlainne Málaí Séasúracha Ceardaíochta 
Oíche Shamhna ar fáil do theaghlaigh chun dul 
abhaile i gceardlanna leabharlainne.

• Am Teaghlaigh i do Leabharlann
 I bhfianaise dhúshlán na srianta sláinte poiblí 

a bhí i bhfeidhm i mí na Nollag 2021 bhí 
Am Teaghlaigh i do Leabharlann i bhfoirm 
ceardlanna ar líne Ceardaíocht na Nollag.  
Tugadh cuireadh do theaghlaigh pacáiste 
Ceardaíochta Nollag a phiocadh suas, 
cruthaithe ag foireann na Leabharlainne ina 
leabharlann agus ina gceird áitiúil chomh maith 
le ceardlann ar líne le Ella Daly i gcompord a 
dteach féin. D’éirigh linn maoiniú a lorg don 
tionscadal seo ó Chlár Éire Ildánach trínár 
gcomhghleacaithe san Oifig Ealaíon. Bhí an-tóir 
ar an tionscadal seo nuair a bailíodh níos mó 
ná 300 Pacáiste Ceardaíochta ó gach ceann 
de na 16 leabharlann agus ón leabharlann 
shoghluaiste.

Kate Hannigan ag Leabharlann an Chaisleáin Nua Thiar

Bhailigh teaghlach Doody ó Castletroy Pacáiste Ceardaíochta Nollag sa 
leabharlann shoghluaiste
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CLÁR DEICH mBLIANA NA 
gCUIMHNEACHÁN LUIMNIGH 2021

Reáchtáladh na himeachtaí seo a leanas i 
Luimneach in 2021 mar chuid de Shraith na 
nÚdarás Áitiúil den Chlár:

Ba é an ócáid chuimhneacháin ba thábhachtaí i 
gClár Deich mBliana na gCuimhneachán Luimnigh 
2021 ná an ócáid chuimhneacháin ba thábhachtaí 
a tharla ar an 7 Márta. Deirtear gurb é an t-ionsaí 
ba shuntasaí, b’fhéidir, ar an gcóras Rialtais Áitiúil 
i gCogadh na Saoirse, dúnmharaíodh Méara 
Luimnigh George Clancy agus a réamhtheachtaí 
láithreach Michael O’Callaghan ina dtithe féin.
 Níos luaithe an oíche chéanna maraíodh Joseph 
O’Donoghue ina theach chomh maith.

Chuir na dúnmharuithe tonnta turrainge tríd an 
gcathair agus an tír agus rinne siad ceannlínte ar 
fud an domhain.

Reáchtáladh searmanas ag Cuimhneachán 
Chogadh na Saoirse, Trá Uí Cheallaigh, chun 
comóradh a dhéanamh ar chomóradh 100 bliain. Á 
threorú ag Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, 
an Comhairleoir Micheál Ó Coileáin agus i láthair 
ag Páirtí Dath an Airm, nochtadh fleasc cré-umha 
chun comóradh a dhéanamh ar Mhurairí an 
Churraigh agus chun cuimhneamh orthu siúd ar 
fad a fuair bás i gCogadh na Saoirse.

Ar an oíche 7 Márta, chomhoibrigh an tSeirbhís 
Leabharlainne le CLG Luimnigh le linn oíche 
léachtaí agus plé ag machnamh ar thábhacht 
na Curfew Murders a craoladh ar Facebook CLG 
Luimnigh. Cuireadh cuimhne freisin ar an oíche gur 
Seaimpíní Iománaíochta uile na hÉireann a bhí i 
Luimneach arís 100 bliain ó shin.

Rinne an tSeirbhís Leabharlainne taighde 
agus léiriú ar thaispeántas ar líne ina ndéantar 
iniúchadh ar imeachtaí oíche na Murders agus ina 
scrúdaítear an tionchar a bhí aige go náisiúnta 
agus ar fud an domhain. Is féidir breathnú air ag: 
https://www.limerick.ie/sites/default//na meáin/
cáipéisí/2021-03/limerick-curfew-dúnmharuithe-
taispeántas digiteach.pdf

Thug an tSeirbhís Leabharlainne cúnamh freisin 
do Chumann Staire Chill Finneáin Coshlea i 
dtáirgeadh a leabhrán ‘West Limerick Women 
in the War of Independence’ agus le Coiste 
Cuimhneacháin Sean-IRA Iarthar Luimnigh dá 
leabhar ag comóradh an Bhriogáidire Sean Finn.

D’oibríomar le Grúpa Staire Chnoc Mhuineacháin 
chun an Seimineár Staire bliantúil a sheachadadh i 
mí Mheán Fómhair.

Léirigh Músaem Luimnigh ceithre thaispeántas ar 
líne ar théamaí ábhartha ó 100 bliain ó shin mar 
chuid den Chlár. Áiríodh orthu sin:
• Mná i Luimneach i 1921.
• Luíochán Dromkeen.
• Sóivéadaigh agus Stailceanna — Lucht Oibre i 

Luimneach 1917-1922.
• Próifíl Shocheacnamaíoch Chontae Luimnigh i 

1921.

Léirigh Roinn na Cartlainne taispeántas ar líne 
ar She Wall agus ar The Wall Family bunaithe 
ar ábhar a bronnadh ar an gCartlann. Is féidir 
breathnú air ag: https://www.limerick.ie/wall-
family- cartlainne.

Chomh maith leis sin, chomhoibrigh an tSeirbhís 
Leabharlainne leis an Oifig Ealaíon agus le 
hOrmston House i léiriú an leabhair ‘100 Mná 
Luimnigh’.

Chuaigh an tSeirbhís Leabharlainne i 
gcomhpháirtíocht le Coláiste Mhuire gan Smál i 
dtaighde agus i bhfoilsiú ‘Studying Revolution 
1916-1923’ a thugann cuntas pearsanta ar an saol i 
Luimneach trí shúile na mac léinn 100 bliain ó shin.
Is féidir sonraí Chlár Deich mBliana iomlán na 
gCuimhneachán i Luimneach a fheiceáil ag: 
https://www.limerick.ie/council/whats-on//cathair 
Liatroma-agus-comhairle-decade-comórtha céad 
bliain.

Le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán faoin 
tSraith Pobail de chlár Dheich mBliana na 
gCuimhneachán.
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MÚSAEM LUIMNIGH 
Thug Músaem Luimnigh a chuid áiseanna stórála 
chun críche ó Chill Mocheallóg go dtí áiseanna 
stórála nua i gcathair Luimnigh.

Chomhoibrigh Músaem Luimnigh leis an Roinn 
Ealaíon agus Cultúir agus leis an Roinn Cumarsáide 
agus Margaíochta agus leis an Roinn chun 
gearrscannán a léiriú faoi stair Fhéile Phádraig 
Luimnigh, an bealach ar fad siar go dtí 1903.
Chomhoibrigh Músaem Luimnigh leis an Roinn 
Dearaidh agus Seachadta agus leis an Roinn 
Cumarsáide agus Margaíochta agus leis an Roinn 
ar Thionscadal Athbheochana Shráid Uí Chonaill 
trí íomhánna a chur ar fáil ina léirítear eachtraí 
éagsúla de chuid Uí Chonaill Stair fhada agus 
oirirce na sráide le húsáid ar phainéil eolais agus ar 
ghnéithe eile den Tionscadal.

An 10 Bealtaine, d’athosclaíodh Músaem Luimnigh 
don phobal agus chuir sé fáilte roimh chuairteoirí 
ar ais den chéad uair i mbliana mar a bhí sé dúnta 
mar gheall ar bhearta sláinte poiblí Covid-19.

An 26 Bealtaine, mar chuid d’Fhéile Foghlama ar 
Feadh an tSaoil i Luimneach, agus i gcomhar le 
Cairde Lace, reáchtáil Músaem Luimnigh imeacht 
fíorúil dar teideal Zooming into Limerick Lace.

Chuir Músaem Luimnigh tús le comhoibriú le 
Luimneach 2030 faoina gcabhróidh an Músaem 
le tionscadail Luimnigh 2030 amhail an Suíomh 
Ceoldrámaíochta, Gairdíní Idirnáisiúnta agus an 

Tionscadal Tithíochta Seoirseach Beo trí eolas agus 
íomhánna a chur ar fáil maidir lena stair faoi seach.

Rinneadh an oscailt oifigiúil den Wild Geese 
Museum i Séipeál Naomh Munchin ar Oileán an Rí 
ar an 9 Iúil.
 
Osclaíodh Músaem na nGéanna Fiáine i 
seaneaglais Naomh Munchin ar Oileán an Rí ar an 
9 Iúil.

Lean Músaem Luimnigh lena chomhpháirtíocht 
sheanbhunaithe le Músaem Hunt trí phictiúir a 
thabhairt ar iasacht le taispeáint i dTaispeántas 
Shlí an Atlantaigh Fhiáin a osclaíodh i Músaem 
Hunt an 9 Iúil. Mar chuid de chlár Dheich mBliana 
na gCuimhneachán, chuir Músaem Luimnigh, ag 
obair i gcomhpháirt le Seirbhís Leabharlainne 
Luimnigh, ceithre thaispeántas ar líne i gcrích:
• Mná i Luimneach i 1921;
• Taispeántas Luíochán Dhrom Caoin;
• Sóivéadaigh agus Stailceanna: Lucht saothair i 

Luimneach 1917-1922;
• Próifíl Shocheacnamaíoch Chontae Luimnigh sa 

bhliain 1921.

Tá taispeántas ar líne dar teideal Limerick 
Lace léirithe ag Músaem Luimnigh, ag obair i 
gcomhpháirtíocht le Siúracha Ionad Oidhreachta 
na Trócaire, Charleville: Ó Dhearadh go Déanamh.

Déanann Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Micheál 
Ó Coileáin bláthfhleasc cré-umha a nochtadh ag Comóradh Céad Bliain 
Mhurairí an Churraigh

Lása Luimnigh don taispeántas ar líne Lace Luimnigh: Ó Dhearadh go 
Déantóirí
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Léiríonn Dánlann Chathair Luimnigh (LCGA) in 
ainneoin gur bliain dheacair í 2021 d’earnáil an 
chultúir in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, chuir 
LCGA dhá thaispeántas ar líne i láthair go luath 
in 2021. Bhí siad seo sa bhaile ar an bhFeirm ina 
raibh saothar le Mary Burke agus ina raibh cúig 
fheirm i gContae Luimnigh agus mórthaispeántas 
grianghrafadóireachta leis an ngrianghrafadóir 
idirnáisiúnta, Martin Parr. Cé go raibh díomá air 
gan a bheith in ann fáilte a chur roimh chuairteoirí 
go pearsanta, rinne Gailearaí na hEalaíne dul chun 
cinn suntasach maidir lena láithreacht ar líne a 
fhorbairt.

Ó thaobh taispeántais de chomh maith leis an 
gceann thuas de bhuaicphointí chlár taispeántais 
na bliana seo caite bhí ealaíontóir Luimnigh, 
taispeántas Maighread Taispeántas Tobin, 
Common Thread. Céimí de chuid Scoil Ealaíne 
agus Deartha Luimnigh (LSAD) a bhí ann ná an 
chéad taispeántas aonair institiúideach de chuid 
Tobin dá gairm bheatha. Bhí rath criticiúil agus 
tráchtála ar an taispeántas le gné-alt san Irish Arts 
Review — a chabhraigh go léir le saothar Tobin a 
chur in aithne do bhailitheoirí ach a tharraing aird 
lucht féachana nua ar a saothar freisin.

 
Ba é an buaicphointe eile do LCGA ná scéim 
cónaithe TEST SPACE — ealaíontóir — a thabhairt 
isteach. Tionscadal píolótach ab ea é seo ina raibh 
sé mar aidhm ag LCGA naisc níos fearr agus níos 
fónta a bhunú leis an bpobal ealaíne áitiúil. Don 
tionscadal píolótach, thug Stiúrthóir LCGA cuireadh 
don ealaíontóir áitiúil, Carl Doran, dul i mbun 
cónaitheachta ar feadh tréimhse ocht seachtaine 
idir Deireadh Fómhair agus Nollaig. D’oibrigh Doran 
sa Ghailearaí ar feadh 15 uair sa tseachtain agus 
choinnigh sé dialann amhairc dá chónaitheacht 
a thug sé don Ghailearaí. Seachas spás a chur ar 
fáil d’ealaíontóir chun nascadh leis an nGailearaí 
baineadh úsáid as an gcónaitheacht freisin chun 
forbairt pholasaí an LCGA um Chomhionannas, 
Uilechuimsitheacht agus Éagsúlacht (EID) a 
chomhtháthú. I gcomhthreo leis an gcónaitheacht 
intí, thairg LCGA ealaíontóir fíorúil cónaitheachta 
a tairgeadh do Raj Singh, ealaíontóir/connragrafaí, 
atá lonnaithe i Londain.

Sa bhaile ar an bhFeirm ina bhfuil obair le Mary Burke
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Taispeántas Maighread Tobin, Common Thread

Glacfaidh an t-ealaíontóir áitiúil, Carl Doran, cónaitheacht ar feadh tréimhse 8 seachtaine idir Deireadh Fómhair agus Nollaig
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ATHGHINIÚINT
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Bunaíodh Stiúrthóireacht Athnuachana Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh (LCCC) i mí Iúil 
2021. Bhí athghiniúint roimhe sin mar chuid de 
Stiúrthóireacht Tithíochta LCCC.

Is é aidhm fhoriomlán na Stiúrthóireachta 
Athghiniúna pobail shábháilte agus inbhuanaithe 
a chumasú trí fheabhas a chur ar cháilíocht na 
beatha agus cuimsiú sóisialta agus eacnamaíoch 
níos fearr a chur chun cinn i limistéir ainmnithe 
athghiniúna Mhaigh Rois, Pháirc Mhuire, Southill, 
agus Bhéal Átha na Cora Thiar. Tá Stiúrthóir 
Seirbhíse tiomanta ag an athghiniúint anois le 
foireann struchtúrtha i bhfeidhm, lena n-áirítear 
foireann theicniúil chun tionscadail chaipitil 
athghiniúna fisiciúla a chur ar fáil.

Is é Plean Cur Chun Feidhme an Chreata 
Athghiniúna (LRFIP) 2014 an bonn beartais ar a 
bhfuil an Clár Athghiniúna á sheachadadh. Tugtar 
Fócas Fisiciúil, Sóisialta agus/nó Eacnamaíoch do 
chuspóirí.

Thug an tAire Tithíochta cuairt ar na pobail 
athghiniúna roinnt uaireanta in 2021 chun cuid de 
na tionscadail atá i ngníomh a fheiceáil agus chun 
bualadh le cónaitheoirí, eagraíochtaí áitiúla agus 
oifigigh de chuid na Comhairle.

Léirigh srianta a cuireadh i bhfeidhm mar 
thoradh ar an bpaindéim dúshláin bhreise maidir 
le rannpháirtíocht éifeachtach le linn 2021. Ina 
ainneoin sin, lean Fóram Comhchomhairleach 
Pobail Athnuachan Chathair Luimnigh agus Grúpa 
Comhairleach agus Monatóireachta Straitéisigh 
Áitiúil de bheith rannpháirteach trí chruinnithe ar 
líne.

EACNAMAÍOCH

Tá an straitéis forbartha eacnamaíche 
d’athghiniúint dírithe ar roinnt príomhchuspóirí a 
bhaint amach. Áirítear orthu sin:
• fás na hacmhainne áitiúla a áirithiú trí oiliúint 

earnála agus deiseanna fostaíochta dírithe a 
chur ar fáil;

• cultúr nuálaíochta sóisialta agus fiontair 
shóisialta a chothú sna ceantair chomh 
maith le clár d’idirghabhálacha sibhialta agus 
eacnamaíocha a chruthú chun micrifhiontar 
agus fiontar pobail a mhealladh, a thacú agus a 
fhás; agus,

• infheistíocht isteach a mhealladh isteach 
i gCathair Luimnigh agus i réimsí na 
hAthghiniúna ó na hearnálacha príobháideacha 
agus poiblí a spreagann gníomhaíocht bhreise 
gheilleagrach.

Tá roinnt bealaí fostaíochta ann do chónaitheoirí 
i gceantair athghiniúna. Mar shampla, Tacaíonn 
athghiniúint le cruthú post trí infheistíocht a 
dhéanamh i bhforbairt fiontar pobail agus sóisialta 
tríd an gCiste Idirghabhála Sóisialta (SIF). Tá siad 
seo á n-óstáil agus á dtacú den chuid is mó ag 
na hionaid fiontraíochta pobail ina n-infheistíonn 
an ciste. Eagraíochtaí eile a fhaigheann maoiniú 
ó SIF ar nós spás goir agus/nó tacaíochtaí gnó a 
chur ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta áitiúla 
agus cruthaítear poist i bhfiontair shóisialta, ar nós 
caiféanna pobail agus béilí ar rothaí. Tacaíonn SIF 
le cláir a théann i bhfeidhm ar dhaoine dífhostaithe 
d’fhonn iad a nascadh arís leis an oideachas, a 
n-infhostaitheacht a mhéadú agus cabhrú leo dul 
chun cinn a dhéanamh i margadh an tsaothair. 
Dírítear go háirithe ar aghaidh a thabhairt ar 
an dífhostaíocht i measc na n-óg sna réimsí 
athghiniúna.

ATHGHINIÚINT
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Tá an SIF tar éis dul i gcomhpháirtíocht le Bord 
Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir 
(LCETB) ar thrí thionscadal atá ag cur torthaí ar fáil i 
réimse na gconairí i dtreo fostaíochta: 
• An infheistíocht i bhforbairt Chlár Oiliúna 

Ionad Oibre Chuideachta Forbartha Mhaigh 
Ross i gcomhar leis an mBord Oideachais agus 
Oiliúna.

• Bunaíodh an tIonad Oideachais agus Oiliúna 
Fáilteachais (HETC) i mBaile an Róistigh ar bun 
mar chomhthionscadal idir Athghiniúint agus 
an LCETB.

• Tacaíonn an SIF le clár Scileanna Sacair an 
FAI, a ghlacann le 24 oiliúnaí gach bliain, arb 
as a leath díobh ar a laghad [EN] Líomatáistí 
athghiniúna. Is fir agus mná óga dífhostaithe iad 
na hoiliúnaithe, agus baineann an clár úsáid as 
sacar mar phointe rochtana ar oideachas agus 
ar oiliúint.

Déanann SIF foráil freisin d’idirghabhálacha chun 
dul i ngleic arís le daoine fásta san oideachas 
chomh maith le daoine óga atá i mbaol an scoil 
a fhágáil. Tá roinnt tionscadal ag forbairt naisc 
le Cláir Rochtana in institiúidí áitiúla tríú leibhéal 
mar gheall ar thacaíocht leanúnach ón SIF. SIF a 
Mhaoinítear tar éis Gníomhaíocht Scoile. 

 
BEALAÍ CHUN FOSTAÍOCHTA 
D’oibrigh Tionscnamh Conairí chuig an 
bhFostaíocht faoi stiúir an Chomhordaitheora 
Post taobh istigh den Stiúrthóireacht Athghiniúna 
le foireann tionscadail páirtithe leasmhara agus 
gníomhaireachtaí lena n-áirítear Bord Oideachais 
agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, An Roinn 
Coimirce Sóisialaí, Ollscoil Teicneolaíochta na 
Sionainne (TUS) agus Comhpháirtíocht Paul.

Rinne an Fhoireann Tionscadail obair shuntasach 
chun bunachar sonraí de rannpháirtithe a bhí 
páirteach sa phróiseas a fhorbairt. Rinneadh 
comhoibriú forleathan le comhpháirtithe 
pobail le linn 2021 i bpobail na hAthghiniúna. 
Tá clár á fhorbairt faoi láthair chun scála agus 
doimhneacht na hoibre seo a fheabhsú ar fud 
na cathrach. Téann an tionscnamh Conairí chun 
Fostaíochta i dteagmháil go díreach le fostóirí 
agus le comhpháirtithe oiliúna chun forbairt 
scileanna daoine aonair a mheaitseáil le poist, 
rud a chruthaíonn deiseanna do chónaitheoirí 
na gceantar athghiniúna. Bunaíodh naisc le 
cuideachtaí áitiúla ilnáisiúnta agus tógála chun 
bealaí fostaíochta a leagan síos.

Gníomhaíocht Eachaí a Mhaoinítear le SIF

Conairí chun na Fostaíochta

Bealaí chun fostaíochta
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Is iad seo a leanas na príomhghnéithe:
• Bacainní ar fhostaíocht a aithint agus a 

laghdú e.g. oideachas, oiliúint, scileanna 
scríbhneoireachta CVanna, easpa iompair, 
andúil, easpa ceadúnais tiomána, rochtain 
ar chúram leanaí, rochtain ar chuntas bainc/
seoladh ríomhphoist/uimhir PPS, easpa 
muiníne;

• Oiliúint faoi stiúir an tionscail a chur i bhfeidhm 
trí LCETB agus trí chláir faoi stiúir fostóirí ag 
Acadamh Óige Mhaigh Thriúin agus ag Tógáil 
Chathair Luimnigh; agus,

• Rannpháirtíocht dhíreach le fostóirí chun 
deiseanna fostaíochta a shainaithint, e.g. tógáil, 
déantúsaíocht, fáilteachas, cúram sláinte, 
glanadh, lóistíocht agus fórsaí cosanta.

SÓISIALTA

Faoi Phlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna 
Luimnigh (LRFIP), is é an Ciste Idirghabhála 
Sóisialta (SIF) an phríomhghné de cholún 
sóisialta an chláir athghiniúna. Tá an ciste mar 
bhonn agus mar thaca le príomhchuspóirí 
LFRIP ach tá sé d’aidhm aige freisin na bearnaí 
leis an meándhaonra a dhúnadh trí rochtain 
ar dheiseanna a fheabhsú do chónaitheoirí 
na limistéar athghiniúna, chomh maith le 
feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí ar fud 
na hearnála reachtúla agus deonacha/an 
phobail. Mar sin, déanann SIF infheistíocht i 
dtionscadail a roinneann na haidhmeanna sin, 
cibé acu eagraíochtaí deonacha agus pobail nó 
gníomhaireachtaí poiblí eile a reáchtálann na 
tionscadail. Tagann tionscadail a fhaigheann 
tacaíocht ó SIF faoi cheann amháin ar a laghad de 
shé théama:
• Oideachas agus Foghlaim;
• Sláinte agus Folláine;
• Ag Dul in Aois go Maith
• Infhostaitheacht agus Obair;
• Teaghlaigh agus Óige i mBaol;
• Pobal

Cuirtear maoiniú SIF ar fáil go bliantúil, agus 
roghnaíonn painéal measúnaithe neamhspleách 
na tionscadail a chomhlíonann cuspóirí an LRFIP, 

faoi réir cheadú na Roinne Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta. In 2021, coinníodh 
leithdháileadh cistiúcháin ar eagraíochtaí pobail 
ar an leibhéal áitiúil.  Cé go bhfuil méideanna 
measartha beag maoinithe i gceist, is tionscadail 
faoi threoir dheonach iad de ghnáth agus tá 
siad an-bhuíoch agus infheicthe i bpobail áitiúla 
athghiniúna. Choinnigh croíghrúpa tionscadal a 
thacaíonn leis an óige agus teaghlaigh a bhfuil 
riachtanais chasta acu a maoiniú in 2021. Tá siad 
sin tábhachtach chun an daonra a chobhsú, chun 
iad a nascadh le seirbhísí príomhshrutha agus 
chun cuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

Feidhmíonn formhór na dtionscadal seo anois ar 
bhonn atreoruithe ó ghníomhaireachtaí reachtúla 
agus/nó obair i gcomhar le comhlachtaí reachtúla 
eile agus tá siad á gcómhaoiniú acu. Lean an 
Fhoireann Athghiniúna de bheith i dteagmháil 
leis an ngrúpa seo de thionscadail um chuimsiú 
sóisialta chun nascacht mhaith a chur chun cinn 
le tionscnaimh forbartha eacnamaíochta agus i 
gcás ina bhfuil scóip ann, chun daoine a bhfuil 
acmhainneacht acu a spreagadh i ndeiseanna 
oiliúna agus fostaíochta. Coinníodh deontais do 
scoileanna agus seirbhísí eile don oideachas agus 
don fhoghlaim freisin. Léiríonn an fhianaise go 
bhfuil tacaíocht bhreise do chláir a sholáthraítear 
i scoileanna nó i seirbhísí taobh amuigh den scoil 
(tar éis cláir scoile, campaí samhraidh, seirbhísí 
teiripeacha a thairgtear do leanaí i scoileanna) 
ag rannchuidiú le torthaí oideachais níos fearr a 
bhaint amach do leanaí i gceantair athghiniúna/ó 
chúlraí sóisialta faoi mhíbhuntáiste. I measc na 
dtorthaí sin tá gnóthachtáil oideachais níos fearr, 
tinreamh scoile níos fearr, coinneáil fheabhsaithe 
in oideachas dara leibhéal agus iompar 
feabhsaithe. Ní féidir gannmheas a dhéanamh 
ar thábhacht na dtacaíochtaí sin inár saol iar-
phaindéime.

Clár HAPPEE
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Is ardtosaíocht i gcónaí iad tionscadail 
infhostaitheachta agus oibre, oiliúint scileanna 
agus rochtain ar fhostaíocht do chónaitheoirí an 
limistéir athghiniúna. Tá tábhacht ar leith ag baint 
le nasc láidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) agus leis an LCETB 
(Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an 
Chláir) chun inbhuanaitheacht na dtionscnamh seo 
a chur chun cinn.

Tá tús curtha ag athghiniúint freisin le 
hathbhreithniú ar an talamh ar SIF a bhfuil sé 
mar aidhm aige guth an tsoláthraí seirbhíse agus 
an úsáideora seirbhíse araon a ghabháil, beidh 
sé ina dhlúthchuid den chaoi a dtomhaisimid 
rath na dtionscadal SIF amach anseo. Déanfaidh 
an Comhordaitheoir Athghiniúna Sóisialta 
athbhreithniú ar chomhleanúnachas an tsoláthair 
seirbhíse ar fud na hearnála reachtúla agus 
deonacha/an phobail, d’fhonn éifeachtacht a 
fheabhsú maidir le freagairt do riachtanais an 
phobail agus luach níos fearr ar airgead a bhaint 
amach a infheistítear de réir iomlán na seirbhíse.

Áireofar an méid seo a leanas leis sin:
• athbhreithniú ar thionchar agus éifeachtúlacht 

na n-idirghabhálacha atá ann cheana arna 
gcistiú tríd an gCiste Idirghabhála Sóisialta i 
réimsí athghiniúna;

• príomh-athbhreithnithe inláimhsithe 
nó idirghabhálacha nua a shainaithint a 
theastaíonn chun na torthaí a fheabhsú do 
theaghlaigh a bhfuil na riachtanais is airde agus 
is casta acu; agus,

• forbairt agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm na moltaí sin.

 

In 2021, d’fhormheas an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta €3,918,588.94 i ndeontais 
SIF do 154 thionscadal i 92 eagraíocht.

AN SPÁS ÓIGE MHONARCHA AN 
DEISCIRT
D’aontaigh Seirbhís Óige Luimnigh, le tacaíocht 
agus cúnamh ó Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, síneadh a chur le bainistiú Spás Óige 
Mhonarcha an Deiscirt ar feadh tréimhse bhreise 
trí bliana.

Leanfaidh Spás Óige na Monarcha Taobh Theas de 
bheith ina spás cuimsitheach do dhaoine óga agus 
don phobal le Seirbhís Óige Luimnigh ag leanúint 
le cláir agus tionscnaimh don aos óg a fhorbairt.

Téama  Líon na dTionscadal An tSuim a Faomhadh

Oideachas & Foghlaim 47 €914,094.80

Sláinte & Folláine 38 €857,656.50

Ag Dul in Aois go Maith 6 €30,100.00

Infhostaitheacht agus Obair 10 €481,758.67

Teaghlaigh & Óige i mBaol 20 €902,282.25

Sócmhainní Pobail 33 €785,696.72

Móriomlán 154 €3,971,588.94

Tábla 1.2 – Achoimre ar SIF a bronnadh in 2021
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FHISICIÚIL
 
TITHÍOCHT 

Aonaid tithíochta an údaráis áitiúil a fheabhsú 
go leanúnach, tithíocht shóisialta athsholáthair a 
sheachadadh agus clár uasghrádaithe theirmigh 
a sheachadadh chuig gach teaghais incháilithe i 
limistéir athghiniúna, lena n-áirítear:

Conarthaí tithíochta arna ndámhachtain/atá á 
dtógáil in 2021::
• 45A/46 Páirc Chlíona (dhá aonad), Maigh Rois — 

tógáil críochnaithe.
• Páirc Chlíona Céim 3 (18 n-aonad), Maigh Rois — 

tógáil ar siúl.
• Gort an Teampaill Céim 2 (38 aonad), Páirc Uí 

Mháille, An Cnoc Theas— bronnadh conradh.

Chomh maith leis sin bhronn Iontaobhas Peter 
McVerry forbairt tithíochta Mear-inlíonadh (38 
aonad), Maigh Rois agus an Cnoc Theas— tógáil 
leanúnach.

Tionscadail tithíochta ag an gcéim réamhthógála 
2021:
• Sráid na gCaorach / Sráid Bhaile Lundard (ocht 

n-aonad), Oileán an Rí — tairgeadh conradh.
• Forbairt Tithíochta Úlloird (27 aonad), Oileán an 

Rí — cáipéisíocht maidir le tairiscintí á hullmhú.
• Páirc Dhál gCais / Páirc Mhic Cosgair (aonaid 

57), Maigh Rois — conradh a tairgeadh agus a 
ceadaíodh don chéim tógála.

Uasghrádú teirmeach a dhéanamh ar chonarthaí a 
bronnadh/atá á dtógáil in 2021:
• Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 122, Páirc 

Mhuire (19 Aonaid) — tógáil ar siúl.
• Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 124, Páirc 

Mhuire (19 Aonaid) — tógáil ar siúl.

Conarthaí Teirmeach a Uasghrádú sa dearadh le 
linn 2021:
• Conradh Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 121, 

Maigh Ross (Aonaid 51) — Ag feitheamh le ceadú 
chun tairisceana.

• Conradh Uasghrádú Teirmeach Uimh. 121A, 
Maigh Ross (21 Aonaid) — Ag fanacht le ceadú 
chun tairisceana.

• Conradh Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 123, 
Southill (Aonaid 53) — Ag fanacht le ceadú chun 
tairisceana.

• Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 125, Páirc 
Mhuire (Aonaid 16) — Ceadú chun tairisceana.

• Conradh Uasghrádaithe Teirmeach Uimh. 126, 
Southill (Aonaid 60) — Suirbhé agus ullmhú 
doiciméad tairisceana ar siúl.

Páirc Chlíona

Páirc Dhál gCais Páirc Mhic Cosgair 

Láithreán Úlloird
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SCARTÁIL
Leanúint ar aghaidh le clár scartála straitéisí 
chun forbairt tithíochta nua, leagan amach sráide 
athbhreithnithe agus áiteanna níos sábháilte a 
éascú.  Rinneadh 24 scartáil straitéiseach i réimsí 
athghiniúna in 2021 de réir thábla 1.1 thíos:

Tábla 1.1: Scartáil straitéiseach i réimsí 
athghiniúna 2021 

BONNEAGAR POBAIL AGUS 
SÓISIALTA
Leanúint ar aghaidh ag feabhsú pobail trí 
thionscadail infreastruchtúir pobail a sheachadadh, 
lena n-áirítear:
• Oibreacha Uasghrádaithe, Mol an Chnoic 

Theas, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Theas, cheap Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh Foireann Deartha faoi 
cheannas Innealtóirí Dóiteáin chun oibreacha 
uasghrádaithe a chur chun cinn go Mol an 
Chnoic Theas, an Cnoc Theas.

• Ceantar Súgartha Dúiche, an Cnoc TheasChuir 
 athghiniúint le tacaíocht ó Phobal Southill 

aighneacht maoinithe Céim a hAon faoi bhráid 
na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, inar leagadh béim ar an ngá 
atá le ceantar súgartha ceantair ar Bhóthar 
radharc Chaisleán Oaks ar oirthear Eaglais an 
Teaghlaigh Naofa.

• Muire Lourdes
 Tá an athghiniúint ag cuidiú le forbairt a 

dhéanamh ar mhionteagasc tionscadail do 
thodhchaí an Ionaid Phobail.

• Páirc Chliona Céim 4
 Chuir an Roinn Athghiniúna obair chúlra chun 

cinn i ndáil le hiarratas ar mhaoiniú Chéim 4 
Chéim a hAon Pháirc Chliona a chur isteach i 
Ráithe 1 2022.

• Ionad Pobail Oileán an Rí
  Bunaíodh Grúpa Oibre do dhul chun cinn 

Ionad Pobail Oileán an Rí le baill ón bpobal, 
príomhpháirtithe leasmhara agus an Roinn 
Athghiniúna.

ATHCHÓIRITHE
Thart ar €479k caite le linn 2021 ar stoc tithíochta 
i gceantair athghiniúna agus chun corrfholúntais 
a chur ar ais chuig caighdeáin réamhligin 
ar bhealach costéifeachtach, tráthúil agus 
comhlíontach.

NAISC
Leanúint de thograí a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm chun feabhas a chur ar an nascacht/
ar an réimse poiblí taobh istigh de limistéir 
athghiniúna agus go dtí lár na cathrach agus uaidh, 
lena n-áirítear:
• Rinne an Stiúrthóireacht Athghiniúna, i 

gcomhar leis na Stiúrthóireachtaí Iompair 
agus Soghluaisteachta, Pleanála, Comhshaoil 
agus Áite, rannpháirtíocht shuntasach phoiblí, 
phobail agus pháirtithe leasmhara chun tacú le 
díghlasáil agus seachadadh Bhóthar Chuanaí/
Cnoc an Mhaoilín atá á thógáil anois.

BAINISTÍOCHT COMHSHAOIL
Lean siad ag infheistiú (thart ar €312k) i ngearradh 
féir, i nglanadh sráide, i bpiocadh bruscair agus i 
dtionscadail bheaga chaipitil agus chomhshaoil. 

CCTV
Lean an clár athghiniúna ar aghaidh ag cur chun 
cinn agus ag infheistiú i sábháilteacht an phobail 
agus laghdú ar thionchar iompar frithshóisialta.
Mar chuid d’idirchaidreamh leanúnach leis an 
gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) le linn 2021, 
d’ullmhaigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Measúnú Tionchair um Chosaint Sonraí 
(DPIA) do cheamaraí taobh ó thuaidh (116nr 401 
san iomlán).

Limistéar Iomlán

Páirc Naomh Muire 12

An Cnoc Theas 9

Béal Átha na Cora 3
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TITHÍOCHT



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

147

Cuireann an Stiúrthóireacht Tithíochta treoir 
straitéiseach ar fáil maidir le roghnú, maoiniú agus 
soláthar tionscadal tithíochta faoi chlár ‘Tithíocht 
do Chách’ de chuid an Rialtais agus oibríonn 
sí chun dlús a chur leis an soláthar tithíochta 
chun aghaidh a thabhairt ar easpa dídine. Tá 
an Stiúrthóireacht Tithíochta agus na páirtithe 
leasmhara lena n-oibríonn siad tiomanta do 
chaighdeán na beatha a fheabhsú do dhaoine agus 
do phobail, bídís seanbhunaithe nó nuachruthaithe.

Tá na haonaid seo a leanas sa Stiúrthóireacht 
Tithíochta:
1. Údarás Áitiúil do Thógáil agus do Chothabháil.
2. Straitéis agus Tógáil Tithíochta Neamhúdaráis 

Áitiúil.
3. Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta.

TITHÍOCHT DO CHÁCH
Seoladh ‘Tithíocht do Chách’ an 2 Meán Fómhair, 
plean tithíochta an Rialtais go dtí 2030. Is plean 
ilbhliantúil, ilbhliantúil euro é, a chuirfidh feabhas ar 
chóras tithíochta na hÉireann agus a sholáthróidh 
níos mó tithe de gach cineál do dhaoine a bhfuil 
riachtanais tithíochta éagsúla acu.
Tá ceithre bhealach ag baint leis an mbeartas chun 
tithíocht a bhaint amach do chách:
1. tacú le húinéireacht tí agus le 

hinacmhainneacht mhéadaitheach;
2. deireadh a chur leis an easpa dídine, soláthar 

tithíochta sóisialta a mhéadú agus tacú le 
cuimsiú sóisialta;

3. soláthar nua tithíochta a mhéadú;
4. aghaidh a thabhairt ar fholúntas agus ar úsáid 

éifeachtúil an stoic atá ann cheana.

Tá gníomhartha le déanamh ag ranna rialtais, 
údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí Stáit agus eile sna 
conairí. Tacaítear leis na conairí trí ghníomhartha 
chun córas tithíochta inbhuanaithe a chumasú.

TITHÍOCHT
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SPRIOCANNA LUIMNIGH FAOI 
‘TITHÍOCHT DO CHÁCH’
I Luimneach, is é 2,693 teach nua an sprioc 
seachadta do 2022-2026. Is é sin dhá oiread na 
sprice faoin gclár ‘Atógáil Éireann’ ó 2018-2021 
de 1,365 teach. Is é Tógáil na príomhshruthanna 
seachadta chun 2,693 teach nua a sheachadadh 
agus 40 % le seachadadh ag Bodied Tithíocht 
Faofa (AHBanna) agus 60 % ag Comhairle Contae 
agus Contae Luimnigh.

Sa tábla thíos tugtar sprioc an Rialtais do 
Luimneach do gach bliain ó 2022 go 2026.

Ag deireadh 2021, tá os cionn 200 tionscadal faofa 
ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
chun tithe a sheachadadh trí na sruthanna 
seachadta Tógála, Ceannaigh agus Léasa:

Foirgníocht Nua Ceannachán Léas

• Foirgníocht SHIP 
Lándéanta

• Athghiniúint
• Foirgníocht CAS Lándéanta
• Foirgníocht AHB CALF 

Lándéanta
• Cuid V

• Éadálacha SHIP
• Éadálacha a Cheannach 

agus a Athnuachan
• Éadálacha Athnuachana
• Éadálacha CAS
• Éadálacha AHB Fáltais

• Deisiú agus Léas
• Morgáiste go Cíos
• Comhaontuithe Íocaíochta 

agus Infhaighteachta
• Léasú fadtéarmach 

(léasanna tar-rollta ó 2020 
toisc nach bhfuil aon 
sprioc ag Luimneach ó 
2022-2026)

Cineál Seachadta 2022 2023 2024 2025 2026

Foirgníocht Nua 9000 9100 9300 10000 10200
Éadálacha 200 200 200 200 200
Léasú Fadtéarmach 1300 1200 800 200 0
Morgáiste go Cíos 1000 1000 1000 1000 1000
Léasú Gearrthéarmach 200 200 200 200 200
RLS 120 130 130 140 140
  11820 11830 11630 11740 11740

Spriocanna Luimnigh Iomlán  2693 565 502 513 551 562
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA 

TITHÍOCHTA EASPA DÍDINE
Tá easpa dídine ag an leibhéal is airde i stair Stát 
na hÉireann faoi láthair. Go háitiúil, tá cur i láthair 
gan dídean déanta ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh go háitiúil le cúig bliana anuas.

Seo a leanas líon na gcásanna gan dídean ag 
deireadh mhí na Nollag: Daoine aonair-153 singil, 
agus Teaghlaigh — 22 (27 duine fásta agus 30 
páiste).

Leanann Foireann Gníomhaíochta do Dhaoine gan 
Dídean Luimnigh ag oibriú foireann ildisciplíneach, 
le foireann ó fhoireann chliniciúil oibríochtúil ó 
FSS, Foireann Tacaíochta ón Earnáil Ceadaithe 
Comhlacht Tithíochta, Seirbhísí Leasa ón Roinn 
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus 
Bainisteoirí Cóiríochta/Cáis ón Áitiúla
An tÚdarás. Sa timpeallacht gan dídean atá ag 
athrú, tá sé níos tábhachtaí anois ná seirbhísí 
cóiríochta a chur ar fáil gan dídean a chosc. 
Chuige sin, tá sé ríthábhachtach dul i dteagmháil 
leo siúd atá i mbaol a bheith gan dídean. Chuir 
cur i bhfeidhm na Mol Teaghlaigh, an tSeirbhís 
Aimsitheora Áite, roghanna maireachtála 
comhroinnte, seirbhísí for-rochtana sráide agus 
Tithíocht ar dtús leis na roghanna seirbhíse atá ar 
fáil agus lenár gcumas freagairt do shaincheist na 
heaspa dídine sa Réigiún.

Forbraíodh an Fhoireann Gníomhaíochta do 
Dhaoine gan Dídean mar thoradh díreach ar 
ghníomhartha a d’eascair as Straitéis Náisiúnta 
gan Dídean an Rialtais. Mar chuid de Sheirbhísí 
Tacaíochta Tithíochta Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, tá an fhoireann dírithe 
ar a chinntiú go soláthraítear gach seirbhís do 
dhaoine gan dídean ar an gcaighdeán is airde 
agus ar bhealach comhordaithe. Fágann sin gur 
féidir raon leathan tacaíochtaí a chur i bhfeidhm, 
ní hamháin chun díon a thabhairt do dhaoine thar 
a gceann ach freisin gnéithe den Chúram Sláinte 
atá riachtanach do riachtanais daoine gan dídean 
a chur ar fáil trí fhoireann ildisciplíneach. Nuair 
a chuirtear i láthair na Foirne Gníomhaíochta do 
Dhaoine gan Dídean iad, déantar measúnú iomlán 

ar úsáideoirí seirbhíse lena chinntiú go dtugtar 
aghaidh ar a riachtanais eacnamaíocha, sláinte 
agus cóiríochta ar aon dul leis an mBeartas do 
Dhaoine gan Dídean.

In 2021, rinneadh na forbairtí seo a leanas maidir 
le tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá i mbaol 
easpa dídine nó atá i mbaol easpa dídine i réigiún 
Luimnigh:
 
TITHÍOCHT AR DTÚS
In 2018, thug GENIO (eagraíocht faoi stiúir stáit 
dhaonchairdis) cúnamh deontais do Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh do Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh chun an Chéad 
Phíolótach Tithíochta a fhorbairt ar feadh tréimhse 
3 bliana. Díríonn Tithíocht ar dtús ar dhaoine 
a bhfuil easpa dídine fadtéarmach acu agus a 
bhfuil fadhbanna meabhairshláinte agus/nó 
andúile acu faoi láthair.  Mar thoradh ar an Suirbhé 
Píolótach sin, go dtí seo, in 20 aonad cóiríochta, 
tá 21 duine in aonaid tithíochta bhuana, chobhsaí 
agus tacaithe leithdháilte ar dhaoine aonair gan 
dídean in 2021. Tá deireadh tagtha leis an scéim 
phíolótach seo agus tá Tithíocht ar dtús mar chuid 
lárnach den phlean ‘Tithíocht do Chách’. Sanntar 
príomhoibrí dóibh siúd atá i gcóiríocht éigeandála 
phríobháideach fhadtéarmach, rud a shaorann 
spás i mbrúnna éigeandála.

CLICEÁIL GRIANGHRAF A MHÉADÚ
Tá dhá ról mar Threo-Aimsitheoir ÍCT do Dhaoine 
gan Dídean comhtháite anois leis an bhFoireann 
Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean in 2021. 
Tacaíonn na róil seo le cliaint atá gan dídean chun 
maoin a aimsiú sa mhargadh cíosa príobháideach, 
ar féidir tacú leo trí ÍCT. Bíonn an t-Áiteálaí i 
dteagmháil freisin le tionóntaí HAP agus le tiarnaí 
talún a d’fhéadfadh a bheith bainteach le Fógra-
Chun-Quit (NTQ) d’fhonn dúnadh tionóntachta a 
sheachaint.
 
MOIL THEAGHLAIGH
Tá Suaimhneas agus Tionscnamh Teaghlaigh 
Bhóthar Bhaile Átha Cliath ag feidhmiú le linn 2021 
ag freastal ar theaghlaigh.
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COTHABHÁIL TIONÓNTACHTA
Faigheann cliaint rochtain ar an tacaíocht seo 
trí Iontaobhas Peter McVerry i Luimneach. San 
iomlán, tá oibrithe tacaíochta tionóntachta Sophia 
Tithíochta ag dul i ngleic le níos mó ná 100 
tionónta lena n-áirítear cliaint a tharchuirtear trí 
Athghiniúint, Foireann Gníomhaíochta do Dhaoine 
gan Dídean, agus cliaint for-rochtana. Tá méadú 
tagtha ar líon na n-uimhreacha atá ag teacht ar an 
tseirbhís seo le linn 2021 ag an bhfoireann For-
rochtana Sráide, agus tá gach cliant i dteagmháil 
leo chun cinntiú de go gcuirtear tacaíocht gan 
uaim ar fáil.

AONAD COTHAITHE POBAIL
Bunaíodh Aonad Coinneála Pobail na Comhairle 
go luath in 2020, agus é mar phríomhchuspóir 
aige tacaíocht a chur ar fáil do thionóntaí agus 
do chónaitheoirí a eastát agus do chóiríocht na 
Comhairle i gcoitinne. In ainneoin go raibh an 
tAonad ar fad beagnach ann i gcomhthráth leis 
an bpaindéim, lean a fhoireann de bheith ag 
obair go sábháilte agus gan cur isteach orthu 
mar sheirbhís riachtanach. Leanadh le cuid 
de na príomhchuspóirí eile a chur i bhfeidhm 
in 2021, amhail grinnfhiosrúchán an Gharda 
Síochána ar thionóntaí ionchasacha, ionduchtú 
cuimsitheach tionóntachta d’áitritheoirí nua, 
cuairteanna leantacha ar thionóntaí den sórt sin 
chun cabhrú leo leapachas isteach ina dtithe agus 
ina bpobail nua, comhpháirtíochtaí a fhorbairt 
le gníomhaireachtaí stáit ábhartha eile ar nós 
an Gharda Síochána, FSS, Tusla etc., agus naisc 
níos dlúithe a chruthú le Comhlachtaí Tithíochta 
Ceadaithe.

Tá trí phríomhshnáithe san Aonad: (i) Tacaíochtaí 
Eastáit (ii) Tacaíocht do Thionóntaí Aonair agus
(III) Forfheidhmiú Tionóntachta/Iompar 
Frithshóisialta.

1. Tacaíochtaí Eastát
Is é príomhaidhm an chláir seo tacaí a chur ar fáil 
d’fhonn caighdeán na beatha a fheabhsú agus 
spiorad pobail a fhorbairt taobh istigh d’eastáit na 
Comhairle. Chuige sin, oibríonn an tAonad go dlúth 
le cumainn na gcónaitheoirí atá ann cheana agus 
spreagann sé grúpaí nua dá leithéid a bhunú, ag 

tacú le cur i bhfeidhm na bpríomhghníomhaíochtaí 
a shainaithin siad chun a n-eastát a fheabhsú.
Ní hionann an tacaíocht a chuirtear ar fáil ó 
chúnamh i soláthar mionoibreacha bonneagair ar 
nós fálú, ballaí, comharthaíocht etc. go bearta níos 
boige ar nós oiliúint i scileanna coiste, ag cur le 
laethanta glantacháin, imeachtaí do leanaí etc.

2. Tacaíocht do Thionóntaí Aonair
Soláthraíonn an tAonad seirbhís, le tacaíocht 
ón Oifig Leasa Tithíochta, de dhiantacaíocht do 
thionóntaí a d’fhéadfaí a aithint mar thionóntaí 
leochaileacha nó a bhfuil cabhair den sórt sin de 
dhíth orthu ar aon chúis

Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar 
thionóntachtaí aonair a bhféadfadh aird ar leith a 
bheith ag teastáil uathu chun fadhbanna a chosc.
Cuirtear oiliúint ionduchtúcháin 
réamhthionóntachta ar fáil do gach tionónta 
nuacheaptha. I measc nithe eile, mínítear téarmaí 
na gComhaontuithe Ligin, atá sínithe, go soiléir 
ionas go dtuigtear oibleagáidí na dtionóntaí agus, 
go deimhin, na Comhairle araon. Reáchtáladh 252 
chruinniú oiliúna den sórt sin in 2021.

Oifigigh Choinneála Pobail a thug os cionn 1,000 
cuairt/cigireacht i rith na bliana, agus san áireamh 
san fhigiúr sin bhí cuairteanna ar thionóntaí 
nuacheaptha chun tacaíocht a thairiscint.

3. Forfheidhmiú Tionóntachta/Iompar 
Frithshóisialta déileálann an tAonad le níos mó 
ná 400 gearán gach bliain, agus baineann thart ar 
leath díobh sin le hiompar frithshóisialta. 
Is é beartas na Comhairle aghaidh a thabhairt ar 
na saincheisteanna seo go tapa agus go daingean 
agus oibríonn sí i ndlúthchomhar leis an nGarda 
Síochána nuair is gá.

Úsáideann an Chomhairle na huirlisí reachtacha 
uile atá ar fáil di chun iarracht a dhéanamh déileáil 
le hiompar frithshóisialta. Ceann de na huirlisí is 
éifeachtaí ag iarraidh Orduithe Eisiata i gcoinne 
daoine aonair urchosc iad ó eastáit shonraithe 
ar feadh tréimhsí suas le trí bliana. Tá Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh ar cheann de na 
húdaráis áitiúla is réamhghníomhaí sa tír in úsáid 
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an bhirt seo. Sa tréimhse 2013-2021, urrúsaíodh 24 
ordú den sórt sin san iomlán.

Déanann an tAonad seiceálacha foirmiúla Gardaí 
ar thionóntaí nua ionchasacha. Rinneadh 835 
athbhreithniú foirmiúil den sórt sin i rith na bliana.

CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL
Tá sé mar aidhm ag an gClár Cóiríochta don 
Lucht Siúil 2019-2024 freastal ar 105 theaghlach 
den Lucht Siúil thar a shaolré. Tá an Coiste 
Comhairleach Áitiúil don Lucht Siúil (LTACC) 
comhdhéanta d’Ionadaithe Poiblí, d’Ionadaithe 
Lucht Siúil agus d’Oifigigh na Comhairle a thagann 
le chéile ceithre huaire sa bhliain de ghnáth, ach in 
2021 cuireadh siar iad mar gheall ar Covid-19.

Faoin 31 Nollaig, tá 107 tairiscint cóiríochta déanta.

Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Clinic Tithíochta don Lucht Siúil ar fáil 
i gCé na gCeannaithe, áit ar féidir le hIarratasóirí 
Tithíochta don Lucht Siúil nó tionóntaí cúnamh 
a lorg le ceisteanna maidir le cúrsaí cóiríochta. 
Cuireadh na clinicí sin siar in 2021 mar gheall ar 
Covid-19 agus tacaíocht a cuireadh ar fáil ar an 
nguthán.

In 2020/2021, rinne Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh athchóirithe ar láithreáin i 
gCill Muire agus i gCluain Drinagh. Is éard a bhí i 
gceist leis na hoibreacha i mBreathnú Chill Muire 
ná síntí ináitrithe a thógáil ar thrí bhá, oibreacha 
athchóirithe ar cheithre bhá agus an t-ionad pobail 
atá ann cheana a athrú go haonad ináitrithe. 
Leis an obair i gCluain Draighneach, rinneadh síntí 
ináitrithe ar dheich mbán a thógáil agus an t-ionad 
pobail atá ann cheana féin a athrú go haonad 
ináitrithe.

Críochnaíodh na hoibreacha freisin chuig dhá 
aonad chónaitheacha ar shuíomh Chluain Long, 
atá ar áitiú anois. Tá Cathair agus Contae Luimnigh 
níos gaire don aidhm chun lorg an tsuímh a laghdú 
chomh maith le bogadh i dtreo athrú foriomlán an 
láithreáin go dtí grúpscéim tithíochta.

Fuair Cothabháil Tithíochta 1,012 iarratas nua ar 
chothabháil ar an aon suíomh déag stad i gContae 
Luimnigh trí Sheirbhísí do Chustaiméirí agus CRM 
Siúcra in 2021.

 Críochnaíodh agus dúnadh 695 san iomlán le linn 
na tréimhse céanna. Tá na cásanna eile á bplé ag 
an bhFoireann Theicniúil san aonad.

Is féidir le Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh cuid de na costais chothabhála a 
éileamh agus a fháil ar ais ón Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i gceann sé mhí 
i riaráistí. In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh €425,144.00 a aisíoc le haghaidh 
oibreacha cothabhála a rinneadh in 2020.
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TÓGÁIL AGUS COTHABHÁIL 
TITHÍOCHTA LA

Tá an fhoireann tiomanta don chlár tógála ar 
thailte faoi úinéireacht údaráis áitiúil a chur i gcrích 
agus do stoc tithíochta sóisialta a athchóiriú agus a 
chothabháil.

Tá aonaid tógála nua an Údaráis Áitiúil á maoiniú 
ag an gClár Infheistíochta um Thithíocht Shóisialta 
(SHIP) agus tá siad tógtha ar thalamh de chuid 
an Údaráis Áitiúil. In 2021, chuir aonad Tógála 
Tithíochta LA trí scéim i gcrích i Luimneach:

Ainm Líon  
 na nAonad

Bóthar Uí Chiara Íochtarach, 
Cathair Luimnigh 11

Bóthar Chill Liaile, Maigh Rois, 
Cathair Luimnigh 5

Suíomh na SeanChríostaithe, 
an Ráth Bán, Cathair Luimnigh 43 
 

Bóthar Uí Chiara Íochtarach

Bóthar Uí Chiara Íochtarach

Bóthar Chill Liaile

Suíomh na SeanChríostaithe

Suíomh na SeanChríostaithe
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Tá próiseas faofa ceithre Chéim i gceist leis an 
gClár Infheistíochta um Thithíocht Shóisialta (SHIP). 
Le linn 2021 bhí 332 aonad san iomlán á gcur chun 
cinn  trí chéimeanna éagsúla den phróiseas sin ag 
an Aonad Tógála Tithíochta.

Ainm an Tionscadail Líon na nAonad Céim

54 an Bóthar Nua, Sparr Thuamhan

An Brú

Crosaire Uí Chuinn, Mungairit

Corrán an tSeiceamair, An Caisleán Nua Thiar

Sráid Mhichíl, Luimneach

Bóthar Bhaile Chuimín

Tobar Phádraig (Suíomh 2)

Sráid an Chlochair, Oileán an Rí

Páirc Uí Chonchúir, Ardach

Páirc na bhFianna, Áth Dara

Ardán Cholbaird, Mainistir na Féile

Áth Leathan

Gleann an Teampaill, Baile an Londraigh

An Radharc Cillín, Cill Fhíonáin

Cnoc Uí Choileáin

Sráid an Chláir, Cathair Luimnigh

Béal Átha Síomóin, Bóthar na gCnoc Glas

Clós an Stáisiúin, Cnoc Loinge

Céide Radharc an Ghleanna, an tOspidéal

Plás Gough, Ros Uí Bhriain

Cluain Maicín

6

18

23

31

9 

19

24

2 

8

31 

4

18

9

10

4

7

17

12

20

17

43

Breithmheas Caipitil Leagtha Isteach

Breithmheas Caipitil Leagtha Isteach

Breithmheas Caipitil Leagtha Isteach

Céim 1 Faofa

Céim 1 Faofa

Céim 1 Faofa

Céim 1 Faofa

Céim 1 Faofa

Céim 1 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 2 Faofa

Céim 4 Faofa

Ar an Láthair

Ar an Láthair

Ar an Láthair

Ar an Láthair

Ar an Láthair
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FOLÚIS 2021
D’athchóirigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 74 aonad faoin scéim seo in 2021. 
Cuireadh na haonaid sin i gcrích trí úsáid a bhaint 
as meascán d’fhoirne saothair dhírigh agus de 
chonraitheoirí ag brath ar na hacmhainní a bhí ar 
fáil agus ar scóip na n-oibreacha a bhí de dhíth ar 
an aonad. Cuireadh aonaid ar ais chuig an stoc lena 
ligean ar cíos le linn ráithe a trí agus a cheathair 
na bliana 2021. Tarraingíodh anuas maoiniú 
€1,194,623.00 i ndiaidh do na haonaid a bheith 
críochnaithe le linn an cheathrú ráithe de 2021.

SCÉIM AISFHEISTITHE 
ÉIFEACHTÚLACHTA FUINNIMH 2021 
Chríochnaigh Cothabháil Tithíochta i gcomhar 
le SSE Airtricity Teo (an Páirtí faoi Oibleagáid) 
oibreacha uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh 
ar 59 aonad le linn 2021 ar fud na gceithre cheantar 
bhardasacha. Bhain na haonaid uile amach rátáil 
BER íosta B2 nuair a críochnaíodh iad. Thug Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa cúnamh don 
scéim seo mar chuid de Chlár Oibriúcháin an 
AE agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta.

CISTE LÁITHREÁN SEIRBHÍSITHE 
(AN CISTE TITHÍOCHTA 
INACMHAINNE ANOIS)
Tá Oibreacha Cumasaithe agus dearadh 
féidearthachta ag dul chun cinn ar roinnt 
láithreán faoin gCiste Láithreán Seirbhíse. Tá 
an Ciste Tithíochta Inacmhainne (AHF) á chur in 
ionad an chiste SSF, agus leanúint ar aghaidh ag 
cabhrú le húdaráis áitiúla scéimeanna tithíochta 
inacmhainne a fhorbairt. Tá foireann tithíochta 
inacmhainne de chuid Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh, i gcomhar leis an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus 
leis an nGníomhaireacht Airgeadais Forbartha 
Náisiúnta, ag obair ar roinnt suíomhanna ar fud 
na cathrach. Le linn 2021, bhí measúnúá déanamh 
orthu sin chun an acmhainneacht a dheimhniú
le haghaidh gach ceann acu forbairtí tionachta 
measctha a sheachadadh le tithe inacmhainne. Is 
iad seo a leanas na suíomhanna atá á dtástáil le 
haghaidh inmharthanachta:

•  Réimse Toppins.
•  Tailte Guinness.
•  Tailte Chluain Mhic Choin.
•  Cúinne Sonny.
•  Tailte an Churraigh.

COTHABHÁIL FREAGRA
Fuarthas Cothabháil Tithíochta 14,034 iarratas nua 
ar chothabháil trí Sheirbhísí do Chustaiméirí agus 
CRM Siúcra. Dúnadh 11,850 iarratas san iomlán sa 
tréimhse chéanna.

Cuireadh na hoibreacha cothabhála freagartha a 
rinneadh le linn 2021 i gcrích i gcomhréir le FSS 
agus le treoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta. 
Chuir Seirbhísí do Chustaiméirí ról ríthábhachtach 
ina leith seo ar fáil chun comhairle a chur ar 
thionóntaí ina leith sin roimh ré.

I gcomparáid leis na blianta roimhe sin, bhí laghdú 
beag ar líon na n-iarratas ar chothabháil tithíochta 
a fuarthas i rith na bliana.

Cé gur eisíodh é in 2020 tá tionchar dearfach 
fós ag an Lámhleabhar do Thionóntaí maidir 
le soiléireacht bhreise do thionóntaí seirbhísí a 
chuirtear ar fáil faoi chothabháil freagartha.

STRAITÉIS AGUS TÓGÁIL 
TITHÍOCHTA NACH TITHÍOCHT LA Í 
Tá an Fhoireann tiomanta do na nithe seo a leanas 
a chur i gcrích:
• Ceapadh Straitéisí agus Polasaithe Tithíochta.
• Clár tógála le Tithíocht Faofa. Comhlachtaí agus 

Forbróirí Príobháideacha.
• Clár ceannacháin.
• Clár Léasa.

CEANNACH TALÚN
Tá talamh faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh atá oiriúnach chun tithíocht 
nua a thógáil críochta agus ar an mbonn sin tá sé 
molta againn athchriosú a dhéanamh ar thalamh 
mar chuid de phróiseas Dhréacht-phlean Forbartha 
Luimnigh atá le críochnú in 2022. Ina theannta sin, 
táimid ag uasmhéadú acmhainneacht forbartha 
suíomhanna beaga líonta, chomh maith le 
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himscrúdú a dhéanamh ar an talamh a cheannach 
ar an margadh príobháideach i gceantair 
oiriúnacha.

Tar éis feachtas Turnkey a sheoladh in 2019, mar 
gheall ar an spéis a gineadh, leanfar ar aghaidh 
le turnkeys mar phríomhshásra seachadta 
sa chlár tithíochta. Baineann an feachtas 
Turnkey le ceadanna pleanála beo a fháil atá 
tar éis stop a chur leo, go háirithe mar gheall ar 
shaincheisteanna airgeadais, faoi lán seoil.

In áiteanna ina bhfuil riachtanas tithíochta againn, 
déanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh conradh leis an bhforbróir chun na 
maoine a cheannach ar phraghas lena n-áirítear 
brabús tógálaí. Forbraíodh Creat nua i gcomhar 
le Baill Tofa agus ionaid earnála ar leibhéal SPC 
chun meascán iomchuí tionachta a chinntiú i gcás 
lándéanta ar mhórscála.

Is é an meascán creata deiridh de láneochracha 
mórscála amach anseo ailíniú le 50 % ar phraghas 
réasúnta (lena n-áirítear costas a fháil ar cíos), 
30 % ar cíos sóisialta agus 20 % de thionacht 
phríobháideach. Formheasadh an beartas sin 
ag an lánchomhairle i mí na Nollag 2020. Ar 
leithligh agus nuair is féidir, táimid ag iarraidh 
idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le méadú 
roghnach ar uimhreacha seachadta Chuid V agus 
táimid ag glacadh leis an deis ag céim an deartha 
a iarraidh go dtógfar na tithe ar chaighdeáin bhaile 
atá inrochtana go huilíoch.

LÁITHREÁIN PHÍBLÍNE LE 
HAGHAIDH TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Tionóladh ceardlanna leis na comhaltaí tofa 
i gCeantar Uirbeach Luimnigh, Ceantair 
Bhardasacha an Chaisleáin Nua Thiar, Cheantar 
Bardasach na Ceapaí Móire- Chill Mocheallóg 
agus Áth Dara-Rathkeale ag díriú ar láithreáin 
cheadaithe agus phíblíne do Thithíocht Shóisialta. 
Rinne na ceardlanna cur síos ar anailís ar 
shuíomhanna faoi úinéireacht Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh a d’fhéadfadh 
scéimeanna tithíochta mionscála a éascú do 
dhaoine scothaosta/laghdú a dhéanamh i 
bhfianaise phróifíl an éilimh sna ceantair.
Tá na suíomhanna seo ag dul chun cinn tríd an 
bpróiseas ceithre chéim.

TITHE LÁNDÉANTA 
RÉAMHCHEANNAIGH LE HAGHAIDH 
TITHÍOCHTA INACMHAINNE AGUS 
TIONACHTA MEASCTHA
Seoladh feachtas nua i mí na Nollag 2021, ag lorg 
tógálaithe tí agus forbróirí tithíochta i gcathair agus 
i gcontae Luimnigh chun machnamh a dhéanamh 
ar thithe nó árasáin neamhthógtha le cead 
pleanála a thairiscint do Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh faoi shocrú réamhcheannaigh.
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
iarraidh dul i mbun socruithe réamhcheannaigh 
chun tithe lándéanta a chinntiú i gceantair ina 
bhfuil an gá is mó le tithíocht inacmhainne.
 Tá an glao seo dírithe ar dheiseanna 
réamhcheannaigh le haghaidh 10 ar a laghad agus 
150 teaghais ar a mhéad in aon scéim amháin.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ag iarraidh comhaontú a dhéanamh maidir 
le réamhcheannach réadmhaoine lándéanta 
neamhthógtha sna réimsí seo a leanas:
• Cathair Luimnigh (gach ceantar lena n-áirítear 

bruachbhailte).
• An Caisleán Nua Thiar
• Mainistir na Féile
• Cill Mocheallóg
• Caisleán Uí Chonaill.

Tá an deis réamhcheannaigh seo curtha i 
bhfeidhm chun soláthar a dhéanamh do sholáthar 
luathaithe tithíochta go ginearálta, agus go 
príomha, chun tithe inacmhainne a chur ar fáil 
d’iarratasóirí incháilithe atá ainmnithe ag an údarás 
áitiúil i gceantair inar aithníodh gá suntasach le 
tithíocht inacmhainne nó shóisialta. Táthar ag súil, 
ag brath ar chúinsí agus ar thograí, go ndéanfaidh 
údaráis áitiúla comhaontú réamhcheannaigh do 
líon faofa tithe, agus go n-íocfar iad nuair a bheidh 
siad críochnaithe. Foráiltear leis an gcomhaontú 
réamhcheannaigh freisin go ndíolfaidh an forbróir 
tithe go díreach le ceannaitheoir incháilithe 
a ainmneoidh an t-údarás áitiúil. Breithneofar 
socruithe comhfhiontair freisin lena n-áirítear 
Comhlacht Ceadaithe Tithíochta (AHB).
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COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ LEIS AN 
EARNÁIL AHB CHUN LAGHDÚ AR 
CHÍOS Ó THAOBH COSTAIS AGUS 
LAGHDÚ PRÍOBHÁIDEACH A CHUR 
AR FÁIL
Chomh maith le soláthar spriocdhírithe na 
n-aonad tithíochta sóisialta faoi 2026 faoi 
‘Tithíocht do Chách’, is príomhchuspóir eile é 
soláthar méadaithe tithe nua agus inacmhainne. 
Tá clár oibre uaillmhianach á leagan amach 
ag an Stiúrthóireacht Tithíochta chun soláthar 
tithe príobháideacha nua a mhéadú agus go 
háirithe tithe nua inacmhainne do theaghlaigh 
nuathionscanta agus do phríomhoibrithe ar 
shuíomhanna oiriúnacha atá faoina húinéireacht 
sa chathair. Fógraíodh trí shuíomh faoi úinéireacht 
na Comhairle i gcathair Luimnigh i mí na 
Samhna 2020 maidir le ríomhthairisceoirí ar lorg 
rannpháirtíocht AHB chun tionacht mheasctha a 
chur ar fáil. Rachaidh na suíomhanna seo chun 
cinn in 2022 go pleanáil a luaithe a bheidh an 
próiseas alt 183 curtha i gcrích.

SCÉIM CHEARTAITHEACH 
PHRÍOBHÁIDEACH AG GEATA 
MUNGAIRIT
Sheol an Stiúrthóireacht Tithíochta a chéad scéim 
cheartaitheach ag Mungairit Gate i mí Iúil a bhí 
dírithe ar úinéirí tí príobháideacha atá os cionn 
55 bliana d’aois. Ceadaíonn an scéim d’úinéirí tí 
incháilithe a iarraidh ar an údarás áitiúil a dteach 
a cheannach i gcomaoin tionóntacht ar feadh an 
tsaoil i Scéim Bainistithe do Dhaoine Scothaosta. 
Tá an scéim ‘ceartú’ go hiomlán deonach agus i 
gcomhpháirtíocht le Clann Housing. Ba é an chéad 
phíolóta ag Geata Mhungairit, Cathair Luimnigh, 
ocht mbaile tí dhá leaba le gairdíní móra cúil agus 
páirceáil chúirtealáiste tosaigh. D’éirigh go maith 
leis an scéim phíolótach agus tá scéim nua de 23 
árasán dhá leaba ar fáil anois i mí an Mhárta 2022.

Is soláthraí tiomanta tithíochta é Clann Housing atá 
tiomanta do thithíocht ar ardchaighdeán a chur ar 
fáil, rud a chuireann ar chumas daoine dul in aois, 
tithe agus pobail rathúla a chruthú.

COMHLACHTAÍ CEADAITHE 
TITHÍOCHTA (AHBANNA)
Is eagraíochtaí neamhbhrabúis iad Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta a sholáthraíonn agus a 
bhainistíonn tithíocht ar cíos inacmhainne do 
theaghlaigh ar liostaí feithimh tithíochta de chuid 
an Údaráis Áitiúil.

Samplaí de AHBanna Bunaithe Luimnigh: Arlington 
Novas Ireland Ltd, Cumann Shíomóin Thiar Láir, 
Naomh Uinseann De Pól, Cumann Tithíochta 
Áth an tSléibhe, Cumann Tithíochta Dhrom 
Collogher, Focus Ireland, Cumann Tithíochta 
Deonach Glin, Cluid agus Iontaobhas Peter 
McVerry. Oibríonn AHBanna go dlúth le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh chun a gcuid 
spriocanna tithíochta a bhaint amach faoin bPlean 
Gníomhaíochta Atógáil Éireann don Tithíocht agus 
don Easpa Dídine 2016-2021.

Cuireann an Scéim Cúnaimh Chaipitiúil maoiniú 
ar fáil do AHBanna chun tithíocht a sholáthar do 
ghrúpaí tosaíochta Daoine Scothaosta, Gan Dídean 
agus Míchumais trí iasacht suas le 100 %. Níl na 
hiasachtaí seo inaisíoctha, ar choinníoll go leanann 
an chóiríocht de bheith á ligean ar cíos chuig 
catagóirí incháilithe daoine agus go gcoinnítear i 
gceart í.

Is áis í an Scéim Áis Réamhléasaithe Chaipitil atá 
ar fáil chun cabhrú le AHBanna rochtain a fháil ar 
mhaoiniú iasachta de chuid na Gníomhaireachta 
Airgeadais Príobháidí nó Tithíochta (HFA) chun 
aonaid a cheannach agus a thógáil a chuirfear 
ar fáil do thithíocht shóisialta faoin tionscnamh 
léasaithe.

Faoin Scéim Morgáiste go Cíos (MTR) is féidir le 
hiasachtaithe atá i riaráistí morgáiste iarratas a 
dhéanamh chun bheith ina dtionónta tithíochta 
sóisialta ar AHB. Díoltar an mhaoin leis an AHB, a 
léasaíonn an mhaoin ar ais chuig na hiasachtaithe.

Tá ról maoirseachta ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh i rialáil Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta agus go dtí seo tá 53 Chomhlacht 
Ceadaithe Tithíochta atá ag feidhmiú i Luimneach 
tar éis glacadh leis an gCód Rialaithe Deonaí (VRC). 
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De réir an iniúchta áitíochta AHB is déanaí don 
bhliain 2019, tá úinéireacht ag AHBanna ar 1,467 
teach i Luimneach agus déanann siad iad a léasú 
agus a bhainistiú le chéile agus tá aonaid nua ag 
méadú go leanúnach go bliantúil trí na scéimeanna 
thuasluaite.
 
ÉADÁLACHA 
Tá fáil Tithíochta fós ina mheicníocht éifeachtach 
chun tithíocht a sholáthar. Agus aird á tabhairt ar 
cheannaitheoirí céaduaire, ar an ngá atá le seilbh 
fholamh agus boilsciú phraghas na dtithe, tá 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag díriú 
ar thithe atá folamh ar feadh tréimhsí fada agus i 
gceantair ina measann an margadh príobháideach 
nach féidir athchóiriú réadmhaoine dá leithéid a 
athghníomhachtú. Díreofar le haghaidh 2022 ar 
éadálacha a laghdú toisc go dtabharfar tús áite 
do mhaoiniú atá ar fáil ón DHLGH le haghaidh 
seachadadh tógála nua. Is féidir le AHBanna 
rochtain a fháil fós ar mhaoiniú le haghaidh 
éadálacha faoi shruthanna CAS agus CALF ach tá 
uasteorainn leis an sprioc náisiúnta faoi ‘Tithíocht 
do Chách’.

LÉASÚ
Is bealach é léasú chun tacaíocht tithíochta a 
sholáthar ag baint úsáide as maoiniú a chuirtear 
ar fáil faoin gClár Caiteachais Reatha Tithíochta 
Sóisialta (SHCEP). Tá roinnt socruithe éagsúla ann 
faoin tionscnamh léasaithe:

Scéim chaighdeánach fhadtéarmach Deisiúcháin 
agus Léasa (RLS)

Socruithe Léasaithe le Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta (AHBanna)

84 aonad a bhí i Sprioc Atógáil Éireann 2021 maidir 
le léasú do Chomhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh. In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 147 n-aonad a sheachadadh faoin 
tionscnamh léasaithe.

Léasú Fadtéarmach
Le haghaidh céatadán de chíos margaidh, cuireann 
úinéir maoine teach ar fáil d’údarás tithíochta ar 
feadh 10 go 25 bliana. Faoin socrú, is é an t-údarás 

tithíochta tiarna talún an fhothionónta (teaghlach 
cáilithe) agus glacann sé freagracht as an taobh 
istigh den teach.

In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 50 aonad a sheachadadh faoin Scéim 
Léasaithe Fhadtéarmaigh. In 2021, rinne Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh 11 aonad a 
sheachadadh faoin Scéim Deisiúcháin agus 
Léasaithe.

Scéim Athchóirithe agus Léasaithe
Tá an scéim dírithe ar úsáid níos fearr a bhaint 
as an stoc tithíochta atá ann cheana. Ní mór 
do réadmhaoin a bheith folamh ar feadh 
bliain amháin ar a laghad, agus ní mór d’úinéirí 
réadmhaoine agus do chonraitheoirí atá fostaithe 
faoin scéim a léiriú go bhfuil siad comhlíontach 
ó thaobh cánach de trí dheimhnithe imréitigh 
cánach a sholáthar ar iarratas.

Beidh leibhéal íseal infheistíochta ag teastáil ó 
na haonaid idéalacha a ndírítear orthu faoin RLS 
chun iad a thabhairt go dtí an caighdeán is gá le 
haghaidh cíosa. Ní mór costas deisiúcháin chaipitil 
ar aonad aonair a bheith níos mó ná €60,000 (CBL 
san áireamh). Ní mór do gach léas díreach a bheith 
idir 5-25 bliana d’aois.  Ní bheidh aon téarmaí níos 
giorra incháilithe. Déanfar costas na ndeisiúchán 
a fhritháireamh in aghaidh na híocaíochta cíosa 
comhaontaithe go dtí go n-aisíocfar luach na 
n-oibreacha.

In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 11 aonad a sheachadadh faoin Scéim 
Deisiúcháin agus Léasaithe.

MORGÁISTE GO CÍOS
Is scéim rialtais í an scéim Morgáiste go Cíos (MTR), 
a chabhraíonn le húinéirí tí atá i mbaol a dtithe 
a chailleadh mar gheall ar riaráistí morgáiste. 
Ligeann sé d’úinéirí tí athrú ó úinéireacht a bheith 
acu ar a dteach go dtí a dteach a ligean ar cíos mar 
thionóntaí tithíochta sóisialta.

Is rogha tithíochta sóisialta í an scéim CTR nach 
bhfuil ar fáil ach amháin má tá ceann amháin 
incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta agus 
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má tá an morgáiste neamh-inbhuanaithe. Chun 
cáiliú don scéim, ní mór d’úinéir na maoine páirt 
a ghlacadh i bPróiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste 
(MARP) an iasachtóra, próiseas ina gcaithfidh an 
t-iasachtóir agus an t-úinéir páirt a ghlacadh chun a 
gcuid deacrachtaí airgeadais a réiteach.

Tabharfaidh iarratasóirí faofa seilbh ar a dteach 
suas go deonach dá n-iasachtóir morgáiste a 
dhíolann é láithreach le cumann tithíochta a 
dhéanfaidh é a ligean ar cíos ansin ar ais leis an 
teaghlach. Rachaidh na fáltais ó dhíol na maoine 
leis an gcomhlachas tithíochta i dtreo an fhéich 
mhorgáiste agus déanann an t-iarratasóir socrú 
lena n-iasachtóir maidir le haon íocaíochtaí atá 
fágtha, más ann dóibh. D’fhéadfaí an teach a 
cheannach ar ais tar éis tréimhse 5 bliana má 
thagann feabhas ar staid airgeadais an teaghlaigh.
In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 19 n-aonad tithíochta a sheachadadh 
faoin Scéim Morgáiste go Cíos.

Socruithe Léasaithe le Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta (AHBanna)
Aontaíonn an AHB leis an méid seo a leanas:
• Na maoine a chur ar fáil chun críocha tithíochta 

sóisialta ar feadh téarma suas le 30 bliain.
• Seirbhísí bainistíochta áitíochta a chur i gcrích.
• Na haonaid a bhainistiú agus a chothabháil i 

riocht ligtable.
• A bheith ina thiarna talún do na tionóntaí 

forghabhála agus cíos a ghearradh bunaithe ar 
scéim cíosa an Údaráis Áitiúil.

• Glacadh le hainmniú tionóntaí ón Údarás Áitiúil.
• Déanann Cathair agus Comhairle Luimnigh 

íocaíocht leis an AHB chun cinntiú de go 
mbeidh aonaid tithíochta ar fáil do thithíocht 
shóisialta.

In 2021, rinne Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 67 n-aonad le Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta a sheachadadh trí Shocruithe Léasaithe.

TAIGHDE AGUS CEAPADH BEARTAS 
Tionóladh cruinnithe de Ghrúpa na Straitéise 
Tithíochta agus Míchumais in 2021 le 
príomhsholáthraithe seirbhíse (HSE, Díobháil 
Inchinne Fhiosraithe in Éirinn, Enable Ireland, 
Bráithre Carthanachta agus príomhsholáthraithe 
seirbhíse eile). Aontaíodh príomhghníomhaíochtaí 
agus tá siad á gcur chun cinn chun cinntiú de go 
mbeidh leithdháiltí éifeachtúla de stoc tithíochta 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh san 
áireamh:
1. Eolas Éileamh ó Sholáthraithe Seirbhíse a chur 

isteach.
2. Seicliosta dearaidh a fhorbairt chun stoc 

foirgneamh a thógáil agus a athchóiriú do 
chliaint ionchasacha na bpríomhsholáthraithe 
seirbhíse.

3. Plean Straitéise um Míchumas Tithíochta do 
Luimneach a thabhairt chun críche.

Plean Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta: 
Thug Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
faoi chomhairliúchán ag gach Leibhéal Ceantair 
Bhardasaigh chun Plean Gníomhaíochta um 
Sheachadadh Tithíochta a chur i dtoll a chéile do 
Luimneach. Cuireadh an Plean seo faoi bhráid na 
Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
i mí na Nollag 2021 agus leagtar amach ann an 
sprioc seachadta tithíochta do gach lonnaíocht 
sa Chathair agus sa Chontae a theastaíonn faoi 
‘Tithíocht do Chách’. Leagtar béim sa phlean ar na 
lonnaíochtaí sin ina bhfuil gá le Ceannaigh agus 
Athnuachan agus Deisiú agus Léas mar gheall 
ar dhúshláin bhonneagair agus áit a bhfuil an 
t-éileamh á shásamh faoi láthair le scéimeanna 
nua tógála faofa agus faoi lán seoil. Tá tiomantas 
ann athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean seo 
gach bliain chun cinntiú de go bhfuil gach baile 
agus sráidbhaile i Luimneach ag comhlíonadh a 
sprioc.
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IOMPAR AGUS 
SOGHLUAISTEACHT
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Tá an Stiúrthóireacht Iompair agus 
Soghluaisteachta i gceannas ar fhorbairt 
bonneagair iompair d’ardchaighdeán do 
Luimneach, cothabháil laethúil an ghréasáin 
bóithre agus forbairt roghanna taistil inbhuanaithe.

Tá an Stiúrthóireacht Iompair agus 
Soghluaisteachta freagrach as beartas agus 
straitéis sna réimsí seo agus tacaíonn sí leis an SPC 
Taistil agus Iompair agus riarann sí é. Tá príomhról 
ag an Stiúrthóireacht maidir le beartú tosaíochta 
agus maoiniú a thabhairt do gach mórthionscadal 
fisiciúil agus forbartha bonneagair a bhaineann le 
bóithre agus Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh — á 
mbainistiú ag foireann nua Taistil Ghníomhaigh na 
Stiúrthóireachta.

Cuimsíonn an Stiúrthóireacht freisin an Oifig 
Náisiúnta um Dhearadh Bóithre Láir (MWNRDO), 
atá freagrach as mórthionscadail bhonneagair 
a chur ar fáil. Is seirbhís chomhroinnte í 
Oifig Dearaidh Bóithre Náisiúnta an Mheán-
Iarthair idir Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, Comhairle Contae Thiobraid Árann 
agus Bonneagar Iompair Éireann (TII) chun 
mórthionscadail infreastruchtúir chaipitil a 
dhearadh agus a sheachadadh i Réigiún an Iarthair 
Láir.

Tá an Stiúrthóireacht Iompair agus 
Soghluaisteachta ar cheann de Stiúrthóireachtaí 
Straitéiseacha na Comhairle agus oibríonn sí go 
dlúth leis na Stiúrthóireachtaí eile chun cur le 
beartais agus straitéisí réigiúnacha agus náisiúnta.

STRAITÉIS TAISTIL AGUS IOMPAIR

STRAITÉIS IOMPAIR LIMISTÉAR 
CATHRACH LUIMNIGH (LSMATS)
Rinneadh dul chun cinn breise ar Straitéis Iompair 
Limistéar Cathrach Luimnigh na Sionainne a bhí 
faoi stiúir an Údaráis Náisiúnta Iompair (NTA) 
le linn 2021. Tar éis an chéad chomhairliúchán 
poiblí a thabhairt chun críche, rinneadh forbairt 
bhreise ar LSMATS, go háirithe samhaltú níos 
mionsonraithe maidir le hiompar d’iarnród. Ina 
theannta sin, tugadh faoi níos mó béime ar 
cheantair athghiniúna taobh istigh de chathair 
Luimnigh.

CISTE GNÍOMHACHTÚCHÁIN 
TITHÍOCHTA BONNEAGAIR ÁITIÚIL 
(LIHAF)
Chuaigh Céim 2 de Bhóthar Nasc Mungairit LIHAF 
ar aghaidh d’fhonn conraitheoir tógála a cheapadh.
 Rinneadh Ordú Ceannaigh Éigeantach (CPO) a 
chur ar aghaidh agus a dhaingniú ar thailte.

Tá an NTA tar éis aontú leis an scéim a 
pháirtmhaoiniú.

TIONSCADAIL BÓITHRE AGUS 
BONNEAGAIR
Fuarthas maoiniú ón Roinn Iompair do na 
scéimeanna seo a leanas:
• Cuanach Cnoc an Lisín.
• Bóthar Naisc Gailf Íochtarach.
• Droichead Bhóthar na Páirce.
• Ascaill Atlas.
• R445 Acomhal na Ceapaí Móire

Tá scéimeanna maoinithe NTA liostaithe faoin 
rannán Taisteal Ghníomhach.

IOMPAR AGUS SOGHLUAISTEACHT
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TAISTEAL GNÍOMHACH

Bunaíodh an fhoireann um Thaisteal Gníomhach 
i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i 
mí Iúil agus é mar aidhm aici an t-infreastruchtúr 
rothaíochta agus siúil i Luimneach a leathnú agus a 
fheabhsú. Is foireann ildisciplíneach í a chlúdaíonn 
ailtirí, pleanálaithe, innealtóirí, teicneoirí agus 
foireann riaracháin. Tá trí ról is fiche san fhoireann 
Taistil Ghníomhaigh i Luimneach agus tá gach ról 
maoinithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair.

TIONSCADAIL A CUIREADH I 
GCRÍCH
In 2021, tharraing Aonad Taistil Ghníomhaigh 
Luimnigh síos €18.1 m ón Údarás Náisiúnta 
Iompair chun oibreacha inbhuanaithe spreagtha a 
sheachadadh ar fud na cathrach agus an chontae.

Amharc ar ár liosta iomlán de shuíomhanna
Osclaíodh Glasbhealach Uirbeach an Chaisleáin 
Treoigh go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair. 
Cuimsíonn sé thart ar 1.3 km de rotharbhealaí agus 
cosáin nua. Nascann an Glasbhealach tithe daoine 
le scoileanna, siopaí, clós súgartha agus áiseanna 
áitiúla.

R926 Scéim Lána Rothaíochta Bóthair Dhoras an 
Dúill Céim 1
Tá uasghrádú déanta ar na lánaí rothaíochta 
agus na cosáin feadh Bhóthar Dhoras an Dúill 
idir Timpeallán Bhailekeeffe agus an t-acomhal 
le Bóthar rochtana Ionad Siopadóireachta an 
Chorráin (bóthar rochtana na páirce imeartha). 
Áirítear leis sin leithscaradh colbha do rothaithe a 
chur leis.

R926 Scéim Lána Rothaíochta Bóthair Dhoras an 
Dúill Céim 2
Chomh maith le Céim 1, cuireadh colbhaí bolt-síos 
leis na lánaí rothaíochta atá ann cheana idir bóthar 
rochtana Ionad Siopadóireachta an Chorráin 
(bóthar rochtana na páirce imeartha) go díreach 
níos faide ná an Kilteragh. Is beart eatramhach 
é seo roimh réiteach níos buaine do Scéim Lána 
Rothaíochta Bóthair Dhoras an Dúill Céim 2. 

R510, Mungairit
Rinneadh spás bóthair ar an R510 ag Mungairit a 
ath-leithdháileadh ar thaisteal inbhuanaithe, rud 
a d’fhág go raibh lánaí rothaíochta deighilte ar an 
dá thaobh den bhóthar idir timpeallán Chros Uí 
Chuinn agus an timpeallán chuig Ard Aulin.

Oscailt Oifigiúil Ghlasbhealach Uirbeach Chaisleán na Trócaire

Lánaí rothar nua-uasghrádaithe ar Bhóthar Doras an Dúill

Spás bóthair a ath-leithdháileadh ar R510, Mungairit
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Bóthar na Grúdan, Caladh an Treoigh 
Suiteáladh colbhaí bolt-síos feadh charrbhealach 
isteach Bhóthar Groody/L5173 suas go dtí 
Timpeallán Groody.

Bóthar Áth an Mhuilinn, Caladh an Treoigh
Cuireadh deighilt colbha leis feadh an lána reatha 
ar rothar bóthair ar Bhóthar Bhaile na nGallóglach, 
Caisleán na Trá. 

Bóthar Childers, Luimneach
Tá obair ar siúl ar rotharbhealach dhá bhealach 
idir Baile an Róistigh Roundabout agus Timpeallán 
Chill Mocheallóg. Tá línte péinteáilte ar an 
gcarrbhealach a léiríonn an rotharbhealach agus 
cuirfear tús le deighilt an chosáin an bhliain seo 
chugainn. Mar chuid den obair sin, leathnófar 
an bealach rothaíochta atá ann cheana féin ag 
an mbealach isteach/amach chuig Timpeallán 
Chill Mocheallóg. Nuair a bheidh an obair seo 
críochnaithe, beidh an rotharbhealach nua 
deighilte idir Baile an Róistigh Roundabout 
agus Timpeallán Chill Mocheallóg nasctha leis 
an rotharbhealach deighilte dhá bhealach idir 
Timpeallán Chill Mocheallóg agus Bealach na 
Páirce.

Bóthar Naomh Nessan, Tuar an Daill
Críochnaíodh oibreacha forleagain bóthair in 2021 
agus cuirfear colbha leis an lána rothaíochta ar 
an gcarrbhealach amach go luath an bhliain seo 
chugainn.

Idirdheighilt colbha ar Bhóthar na Grúdan
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Uasghrádú ar an líonra coisithe
Bhain pobail ar fud Luimnigh tairbhe as 
infheistíocht Taistil Ghníomhaigh i líonra coisithe 
an chontae. Tógadh cosáin nua, uasghrádaíodh 
cosáin atá ann cheana agus cuireadh crosairí 
coisithe breise leis in áiteanna éagsúla.

Baile Shinéad/Páirc Uí Chonghaile • Uasghráduithe agus feabhsúcháin choisithe/chosáin
Cloch an Mhéara/Na Clocha Liatha • Cosáin fheabhsaithe agus leathnaithe a chur ar fáil chun   
  coisithe a éascú  
Sparr Thuamhan •  Uasghráduithe agus feabhsúcháin choisithe/chosáin
Baile Cloch •  Uasghrádú cosáin
An Caisleán Nua Thiar •  Crosairí coisithe nua ag Bóthar an Stáisiúin agus Bóthar Sheehan
 •   Uasghrádú ar bhealaí coisithe taobh istigh de Pháirc na nDiméine
An Gleann •  Cosán nua idir Scoil Náisiúnta an Ghleanna agus an talamh CLG
 • Cosán nua idir sráidbhaile an Ghleanna agus Eastát Chill   
  Fhearghasa
Áth an tSléibhe • Uasghrádú cosáin
Féile na Mainistreach • Crosaire coisithe nua
Ardach • Cosán nua ag nascadh carrchlós Glasbhealaigh Luimnigh ag  
     Ardach le lár an tSráidbhaile
Cathair Chinn Lis • Cosáin nua a thógáil agus roinnt cosán atá ann cheana a   
  athsholáthar/leathnú chun lúba siúil leanúnacha a chur ar fáil
Cill Mocheallóg • Cosán nua a thógáil ar an R518 chun nascadh leis an R512 agus  
  leis an L8659 chun lúb siúil 2 km a chur ar fáil
  (Nóta — críochnófar an tionscadal seo go luath in 2022)
Cill Fhíonáin • Tógáil cosáin nua agus athsholáthar/leathnú ar roinnt cosáin atá  
  ann cheana
Cromadh • Cosán nua agus trasrian coisithe nua a thógáil
Ráth Caola • Cosáin nua a thógáil ag an mBóthar Nua agus ag Caisleán Bhun  
  Tráisce
Baile an Gharraí • Cosán nua a thógáil chun nascacht a chur ar fáil don reilig
  agus don pháirc
Cill Díoma • Tógáil cosáin nua a nascann páirc CLG le seanChill Díoma
Eas Géitine • Cosán nua a thógáil ag nascadh an linn snámha leis an N69
 • Cosán nua a thógáil a nascann cosáin atá ann cheana feadh  
  Bhóthar na Cé
 • Leathnú agus atógáil cosáin atá ann cheana féin ar Church St ar
  an mbealach isteach thoir
Pailís Chaonraí • Oibreacha feabhsúcháin cosáin
Baile an Fhaoitigh • Tógáil cosáin nua
Áth an Choite • Cosán nua agus trasrian coisithe nua a thógáil
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BEALAÍ SÁBHÁILTE CHUN NA 
SCOILE 
Tá Taisteal Gníomhach ag tacú leis an gclár 
‘Bealacha Sábháilte ar Scoil’ i Luimneach. 
Tá pleananna táscacha á n-oibriú chun feabhas 
a chur ar shábháilteacht trí bhonneagar 
uasghrádaithe agus breise taobh amuigh de 
scoileanna.

PLEANÁIL 
Fuarthas Cuid 8 Pleanáil do Bhóthar an Mhuilinn, 
Corbally le dearadh mionsonraithe faoi lán seoil.

Leanadh leis an bpleanáil chun roinnt 
príomhthionscadal a fhorbairt in 2021. Céim 1 
Bóthar an Ruiséalaigh Bóthar an Ruiséalaigh Céim 
2, An Cuarbhóthar Theas go Cé an Easpaig, OL 
go NTP/Annacotty, ITL go Lár na Cathrach, Crois 
Quinn go Timpeallán Ráthaín, Cé Arthur go Condell 
Road, agus Bóthar Dhoras an Dúill Céim 2.

TAISTEAL INBHUANAITHE
Seachtain na Rothar 2021
Deis a bhí i Seachtain na Rothar 2021 do 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
(LCCC) an rothaíocht a cheiliúradh agus a chur 
chun cinn mar mhodh inbhuanaithe iompair 
agus mar ghníomhaíocht fóillíochta spraíúil. 
Reáchtáladh sceideal seachtaine d’imeachtaí 
rothaíochta saor in aisce ón 12-18 Meán Fómhair ar 
fud Chathair agus Chontae Luimnigh.

Cuireadh tús le Seachtain na Rothar an 12 
Meán Fómhair le Rothaíocht Teaghlaigh feadh 
Ghlasbhealach Luimnigh. Chuir teaghlaigh tús lena 
mbabhta rothaíochta ó Ráth Caola, an Caisleán 
Nua Thiar agus Mainistir na Féile. Bhí meicneoir 
rothair i láthair ag carrchlós Glasbhealach Ráth 
Caoil chun seiceálacha agus deisiúcháin rothar 
saor in aisce a chur ar fáil roimh an rothar.

Tionóladh ócáid ‘Sábháilteacht Rothaíochta agus 
Gadaíocht Rothar’ i gCathair Luimnigh ar an 17 
Meán Fómhair i gcomhar leis an nGarda Síochána. 
Bhí Gardaí ó stáisiún Shráid Anraí ar láimh ar an lá 
chun eolas a chur ar fáil.

Reáchtáladh Clinicí Rothar timpeall Luimnigh ar an 
18 Meán Fómhair. Bhí Meicnic Rothar i láthair ag 

áiteanna éagsúla lena n-áirítear Páirc an Phobail, 
Páirc Mungairit, Páirc Comharsanachta Chaisleán 
na Trioighe agus Páirc Uí Bhriain. Chuir Meicnic 
Rothar seiceálacha agus deisiúcháin rothar saor in 
aisce ar fáil.

Bhí deis ag grúpaí pobail, scoileanna agus 
ionaid oibre iarratas a dhéanamh ar thacaíocht 
mhaoinithe chun imeachtaí a bhaineann le rothair 
a reáchtáil ar fud na cathrach agus an chontae. 
Fuarthas 38 n-iarratas ar mhaoiniú agus i measc 
na n-imeachtaí bhí ceardlanna deisithe rothar saor 
in aisce, timthriallta eagraithe, agus cur chun cinn 
sábháilteachta.

Roinnt pictiúir de sheachtain rothar 2021 thíos:

Imeacht maidir le ‘Sábháilteacht Rothaíochta agus Gadaíocht Rothara Chosc’ 

Rothaíocht Lá Teaghlaigh ar Ghlasbhealach Luimnigh

Rothaíocht Lá Teaghlaigh ar Ghlasbhealach Luimnigh

Rothaíocht chun na scoile ag Gaelscoil Chaladh agus Treoigh
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Dúshlán Céim Walktober 2021
Tionscnamh bliantúil arna reáchtáil ag an Údarás 
Náisiúnta Iompair (NTA) is ea Dúshlán Céime 
Siúlóide 2021 (NTA), arb é is aidhm dó daoine 
a spreagadh chun siúl níos mó agus tacú le 
gníomhaíocht choirp fhadtéarmach agus í a éascú.
Ghlac 88 ball foirne de chuid Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh páirt i 19 bhfoireann. 
Leagamar béim ar a thábhachtaí atá sé prótacail 
scartha shóisialta a choinneáil agus iad ag siúl le 
daoine eile. 

Bhí comórtais sheachtainiúla againn chun 
rannpháirtithe a spreagadh agus a spreagadh. Ba 
iad buaiteoirí foriomlána an chomórtais ná foireann 
‘Barrow House FM’. Bhain baill na foirne amach ar 
an meán 402,403 céimeanna le linn Walktober.

OIFIG UM DHEARADH BÓITHRE 
NÁISIÚNTA AN IARTHAIR LÁIR 

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA DON 
OIDEACHAS
Bóthar Fhainge go Luimneach (Seachbhóthar Áth 
Dara san áireamh) Tá an bóthar beartaithe seo 35 
km ar fhad, agus nuair a bheidh sé críochnaithe, 
nascfaidh sé Croíphort Fhainge leis an ngréasán 
mótarbhealaigh in aice le cathair Luimnigh. Tá 
an bóthar comhdhéanta de thart ar 15.6 km de 
dhébhealach a thógáil ó Fhaing go Ráth Caola (le 
tuairim is 1.9 km de bhóthar carrbhealaigh singil 
idir Baile an Chlochaigh agus Eas Géitine) chomh 
maith le tógáil thart ar 17.5 km de mhótarbhealach 
ó Ráth Caoil go dtí an gréasán mótarbhealaigh 
atá ann cheana ag Áit Tí Flainn. Cuirfidh an 
mótarbhealach atá beartaithe seachbhóthar ar fáil 
do shráidbhaile Áth Dara.

I mí Feabhra, thionóil an Bord Pleanála éisteacht 
ó bhéal chun éisteacht le haighneachtaí/agóidí 
maidir leis an iarratas ar cheadú agus le gné an 
ordaithe ceannaigh éigeantaigh den scéim. Tharla 
an éisteacht ó bhéal thar naoi lá agus reáchtáladh 
í go fíorúil trí Fhoirne Microsoft. Tá cinneadh an 
Bhoird Pleanála maidir leis an bhforbairt bóthair 
atá beartaithe beartaithe beartaithe go luath in 
2022.

Tionscadal N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí, 
Comhairle Cathrach Chorcaí, Bonneagar Iompair 
Éireann agus an Roinn Iompair ag forbairt an 
Tionscadail N/M20 Corcaigh go Luimneach.
Tá naisc mhaithe iompair ríthábhachtach don 
inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus don fhorbairt 
eacnamaíoch. Trí fheabhas a chur ar an nascacht 
trí amanna turais a laghdú, trí iontaofacht an 
aistir a fheabhsú, agus trí fheabhas a chur ar an 
tsábháilteacht, tacófar leis an bhfás eacnamaíoch 
a fheabhsú. Tá gréasán iompair feabhsaithe 
idir Corcaigh agus Luimneach aitheanta sa 
Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar 
mhórchumasóir d’fhorbairt réigiúnach chothrom.
Tá an tionscadal N/M20 Corcaigh go Luimneach 
ag céim roghnaithe faoi láthair. Leis an bpróiseas 
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roghnúcháin roghanna rinneadh measúnú agus 
measúnú ar raon roghanna indéanta taobh istigh 
den réimse staidéir faoi na trí cheannteideal — 
innealtóireacht, comhshaol agus geilleagar.

Tá roinnt roghanna bóthair agus iarnróid ar an 
ngearrliosta chun dul ar aghaidh níos faide sa 
phróiseas roghnaithe roghanna chomh maith le 
straitéis taistil ghníomhach (siúl agus rothaíocht) a 
chuireann glasbhealach ar fáil idir Corcaigh agus 
Luimneach.

Mar thoradh ar chomhairliúchán a rinneadh 
don Tionscadal N/M20 Corcaigh go Luimneach 
go luath in 2021, cruthaíodh leibhéil ollmhóra 
rannpháirtíochta poiblí le breis agus 40,000 úsáid 
déanta as gnéithe éagsúla den fhormáid fhíorúil a 
d’úsáid Oifig Tionscadail an N/M20.
Bhreithnigh foireann an tionscadail an t-aiseolas 
agus na haighneachtaí a fuarthas tríd an 
gcomhairliúchán poiblí seo i gcéim 2 den 

chéim roghnúcháin. Is éard a bhí i gceist leis 
sin na roghanna atá bunaithe ar bhóithre agus 
ar iarnród a mhionchoigeartú tuilleadh agus 
breithmheas ina dhiaidh sin de réir na gcritéar seo 
a leanas; — sábháilteacht, geilleagar, comhshaol, 
inrochtaineacht agus cuimsiú sóisialta, lánpháirtiú 
agus gníomhaíocht fhisiciúil.

Is é an toradh a bheidh ar mheasúnú agus 
breithmheas chéim 2 go sainaithneofar an rogha 
is fearr feidhmíochta nó meascán roghanna, a 
thabharfar ar aghaidh mar rogha na tosaíochta. 
Sainaithneofar an rogha thosaíochta ag taispeáint 
phoiblí amach anseo, a mheastar a tharlóidh an 
bhliain seo chugainn. 

Rachaidh foireann an tionscadail i dteagmháil go 
díreach leis na húinéirí maoine, le gnólachtaí agus 
le páirtithe leasmhara eile ar an rogha thosaíochta 
de réir mar a fhorbraítear an dearadh.

Grafaic de na roghanna atá ar an ngearrliosta don N/M20 Corcaigh go Luimneach TIONSCADAIL
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N21 Scéim Bhóthar Mhainistir na Féile agus 
Scéim Bhóthar an Chaisleáin Nua Thiar 
Lean Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
i gcomhairle le BIÉ, ar aghaidh ag pleanáil Scéim 
Bhóthar Mhainistir na Féile N21 agus Scéim 
Bhóthar an Chaisleáin Nua Thiar. 

Cuireadh na roghanna bealaigh tosaíochta don 
dá scéim faoi bhráid na nIonadaithe Tofa i mí na 
Samhna agus ina dhiaidh sin cuireadh ar taispeáint 
go poiblí iad. D’iarr an Chomhairle tuairimí ón 
bpobal maidir leis na bealaí tosaíochta agus 
leanann sí de bheith i dteagmháil le húinéirí talún 
lena mbaineann.

Scéim Bhóthar Mhainistir na Féile N21 - Rogha Bealaí

Scéim Bhóthar an Chaisleáin Nua Thiar N21 - Rogha Bealaí
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OIBREACHA FEABHSÚCHÁIN/
ATHAILÍNITHE AR BHÓITHRE
N20 Scéim Feabhsúcháin Trasbhóthar Uí Ruairc
Tá acomhal nua faoi rialú timpealláin le tógáil a 
éilíonn athruithe ar leagan amach an acomhail atá 
ann cheana féin agus tógáil cur chuige nua an N20 
chuig an acomhal agus athrú ar an mbealach R518 
atá ann cheana féin chuig an acomhal ag Crosaire 
an N20 O’Rourke. I mí Aibreáin, dheimhnigh an 
Bord Pleanála an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh 
(CPO) chun an talamh atá riachtanach d’fhorbairt 
an bhóthair a fháil. Mar sin féin, tar éis agóid 
ardchúirte, tá bac ar oibriú/cur i bhfeidhm an CPO, 
go dtí go mbeidh éisteacht ardchúirte ann.

N24 Scéim Feabhsúcháin Chrosbhóthar Beary
Tá acomhal nua faoi rialú timpealláin le tógáil ag 
Crosaire Beary. Chuige sin, beidh gá le cuid nua 
de bhóthar réigiúnach R513 a thógáil chuig an 
acomhal agus athrú a dhéanamh ar an mbealach 
N24 atá ann cheana féin go dtí an t-acomhal. I 
mí na Bealtaine, dheimhnigh an Bord Pleanála 
an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh (CPO) chun an 
talamh atá riachtanach d’fhorbairt an bhóthair a 
fháil. Chuir an Chomhairle dearadh mionsonraithe 
na scéime chun cinn in 2021.
 

Líníocht Scéim Feabhsúcháin N20 Crosbhóthar Uí Ruairc

Líníocht Scéim Feabhsúcháin N24 Crosbhóthar Beary
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N21 scéim um shábháilteacht ar bhóithre na 
Crosbhóthar an Bharda
Tá crosbhóthar an Bharda N21 suite thart 
ar chiliméadar soir ó Mhainistir na Féile ag 
acomhal leis an mbóthar áitiúil L7091 agus le 
príomhlíne an N21. Is é cuspóir na scéime líon 
na n-imbhuailtí ag an suíomh seo a laghdú trí 
leagan amach an acomhail a athrú. Tá oibreacha 
bóthair ar mhionscála sa scéim atá beartaithe; 
an carrbhealach N21 atá ann cheana a leathnú ó 
thuaidh den charrbhealach atá ann cheana chun 
lána casaidh ar dheis a sholáthar ag Acomhal 
Chrosaire Bharda an N21/L7091. Tugadh faoi 
dhearadh mionsonraithe na scéime seo in 2021.

N69 scéim um shábháilteacht ar bhóithre na 
Croise Cúirte
Tá an N69 Crosbhóthar na Cúirte suite ar 
mheánscoil náisiúnta an N69 i Luimneach 
go Bóthar Lios Tuathail, thart ar 12 km siar ó 
chathair Luimnigh i mbaile fearainn na Cúirte. Is 
é cuspóir na scéime feabhsúcháin bóthair seo 
líon na n-imbhuailtí ag an suíomh seo a laghdú trí 
leagan amach an acomhail a athrú. Tá oibreacha 
bóthair ar mhionscála sa scéim atá beartaithe; 
an carrbhealach N69 atá ann cheana a leathnú ó 
dheas den charrbhealach atá ann cheana chun 
lána casaidh ar dheis a sholáthar ag an
Acomhal Chros na Cúirte L8039/N69. Tugadh faoi 
dhearadh mionsonraithe na scéime seo in 2021.

INIÚCHTAÍ SÁBHÁILTEACHTA AR 
BHÓITHRE
Lean MWNRDO d’iniúchtaí sábháilteachta ar 
bhóithre a dhéanamh thar ceann na n-údarás áitiúil 
sa réigiún le linn 2021. Déantar an t-iniúchadh 
sábháilteachta ar bhóithre chun saincheisteanna 
sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith ann taobh 
istigh de dhearadh nó tógáil scéime a shainaithint 
mar go bhféadfadh siad difear a dhéanamh 
d’úsáideoirí bóithre.

OIBREACHA PÁBHÁLA
N21 Scéim Feabhsaithe Pábháil an Chaisleáin 
Nua Thiar 
An N21 Scéim Feabhsaithe Pábháil an Chaisleáin 
Nua Thiar i gceist le hathshlánú thart ar 1 km 
de phábháil feadh phríomhbhealach náisiúnta 
an N21 ar an gcur chuige thoir go dtí an baile. 

Críochnaíodh oibreacha tógála i mí an Mheithimh. 
Rinne Roadstone Ltd, Baile Fortune, Tamhlacht, Co. 
Bhaile Átha Cliath an conradh.

N69 Scéim Feabhsaithe Pábháil na Croise Cúirte 
go Bolane
Cuireann Scéim Feabhsúcháin Pábháil an N69 
ón gCros-Chúirt go dtí an Bolane feabhsúcháin 
pábhála agus oibreacha coimhdeacha ar fáil 
do thart ar 2.8 km trí shráidbhaile Chill Doma. 
Bronnadh an conradh ar Roadstone Ltd., Baile 
Fortune, Tamhlacht, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Críochnaíodh oibreacha tógála faoi mhí an 
Mheithimh.

N21 Scéim Feabhsaithe Pábháil an Chaisleáin Nua Thiar

N69 Scéim Feabhsaithe Pábháil na Croise Cúirte go Bolane
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N20 Calming Tráchta Banogue
Soláthraíonn Scéim Calming Tráchta Banóige an 
N20 do shuiteáil oibreacha suaimhneacha tráchta, 
cosáin, colbha agus oibreacha coimhdeacha 
ar phríomhbhóthar náisiúnta an N20 ag Crois 
Bhanóige.

Bronnadh an conradh ar Innealtóireacht Shibhialta 
Tony Kirwan, Baile Breac, Cill Mhic Thomáis, Co. 
Phort Láirge. Críochnaíodh oibreacha tógála i mí 
Iúil.

TIONSCADAIL RÉIGIÚNACHA EILE
N67/N85 Scéim Bhóthar Inis Díomáin (Cúinne an 
Cháithníní)
Forálann an scéim bóthair seo do bhóthar 
fóirithinte inmheánach in Inis Díomáin, lena 
n-áirítear trasnú abhann nua d’abhainn an Inbhir/
Cuilinn Cuilinn thart ar 80 m suas an sruth den 
chrosaire atá ann cheana. Ritheann an bealach 
foriomlán ó phointe atá thart ar 170 m soir ó dheas 
ó Chúinne Blake ar an N85 go dtí pointe atá thart 
ar 180 m siar ó Chúinne Blake ar an N67, trí Shráid 
Bogbere.

I mí an Mheithimh, reáchtáil an Bord Pleanála 
éisteacht ó bhéal chun éisteacht le hagóidí i 
gcoinne an ordaithe ceannaigh éigeantaigh chun 
an talamh atá riachtanach d’fhorbairt an bhóthair a 
fháil. Bóthar Náisiúnta an Iarthair Láir Chabhraigh 
an Oifig Dearaidh le Comhairle Contae an Chláir 
ullmhú don éisteacht ó bhéal agus freastal uirthi. 
Tá cinneadh an Bhoird Pleanála maidir leis an 
bhforbairt bóthair atá beartaithe beartaithe 
beartaithe go luath in 2022.

N19 Scéim Feabhsúcháin Bóithre Aerfort na 
Sionainne
In 2020, lean an Oifig um Dhearadh Bóithre 
Náisiúnta an Mheán-Iarthair ag cuidiú le Comhairle 
Contae an Chláir dul chun cinn a dhéanamh 
maidir leis na céimeanna pleanála agus deartha 
do Bhóthar Rochtana Aerfort na Sionainne an N19. 
Cuirfidh an scéim scéim feabhsúcháin bóithre 
d’ardcháilíocht ar fáil ar phríomhbhóthar náisiúnta 
an N19 idir timpeallán dhroim na Gealaí agus 
timpeallán Chnoc Beach agus timpeallán chuig 
Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne. Tá an scéim atá 
beartaithe thart ar 2.2 km ar fhad.

Cuireadh an rogha thosaíochta don scéim faoi 
bhráid na nIonadaithe Tofa i mí na Samhna agus 
cuireadh ar taispeáint go poiblí í ina dhiaidh 
sin. Fuarthas tuairimí maidir leis an rogha 
thosaíochta don scéim. Tugadh dréacht-spriocanna 
insoláthartha Chéim 2 cothrom le dáta chun na 
barúlacha a fuair na athbhreithneoirí piaraí a chur 
san áireamh.

N21 Scéim um Chalcadh Tráchta Banóige

N21 Scéim um Chalcadh Tráchta Banóige
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Tionscadal Acomhal N24 An Cahir go Luimneach
Lean Oifig Dearaidh Bóithre Náisiúnta an Mheán-
Iarthair de chúnamh a thabhairt do Chomhairle 
Contae Thiobraid Árann maidir leis na céimeanna 
pleanála agus deartha a chur chun cinn don 
tionscadal Acomhal N24 Cahir go Luimneach le 
linn 2021.  Tá an chuid den N24 atá faoi bhreithniú 
sa tionscadal seo suite idir mótarbhealach an M8, 
lastuaidh den Chathair i gContae Thiobraid Árann 
agus pointe cuí ceangailte i gCo. Luimnigh. Is í 
Comhairle Contae Thiobraid Árann príomhúdarás 
na scéime. 

Cuireadh tús leis an dara comhairliúchán poiblí 
neamhreachtúil don scéim le cur i láthair 
d’Ionadaithe Tofa maidir le ‘malartúcháin agus 
Roghanna’ i mí an Mheithimh agus ina dhiaidh 
sin cuireadh ar taispeáint go poiblí é. Ba é cuspóir 
an chomhairliúcháin seo an pobal a chur ar an 
eolas faoin réimse staidéir don tionscadal, na 
príomhshrianta, na roghanna malartacha, agus na 
roghanna a aithníodh go dtí seo agus an clár chun 
an tionscadal a chur chun cinn.  Leanadh de bheith 
ag sainaithint an bhealaigh tosaíochta atá ag 
teacht chun cinn le linn 2021.

SCÉIMEANNA PÁBHÁLA
Le linn 2021, lean Oifig um Dhearadh Bóithre 
Náisiúnta an Mheániarthair de chúnamh a 
thabhairt do Chomhairle Contae Thiobraid Árann 
na scéimeanna pábhála seo a leanas a chur i 
gcrích. 

N62 An Teampall Mór — Scéim na mBóthar 
Dhurlais
Tá an N62 An Teampall Mór — Bóthar Dhurlais 
thart ar dhá chiliméadar ar fhad agus forálann sí 
d’fheabhsuithe pábhála agus d’oibreacha cóiríochta 
coimhdeacha. Cuireadh na hoibreacha pábhála i 
gcrích go luath in 2021.. 

N62 An Teampall Mór — Scéim Pábháil Bhóthar 
Ros Cré
Tá Scéim an N62 Bóthar an Teampaill Mhóir — Ros 
Cré suite ar an mbóthar dara leibhéal náisiúnta 
an N62 lastuaidh den Teampall Mór. Cuireadh tús 
leis an scéim ag an teorainn luais 60 mph agus 
leathnaigh sé thart ar 700 m ó dheas. Rinneadh 

na hoibreacha pábhála ag an suíomh seo agus 
cuireadh i gcrích iad le linn 2021.

BÓITHRE, TRÁCHT AGUS GLANADH

Is í an Roinn um Thrácht ar Bhóithre agus 
Glanadh Bóithre a bhainistíonn an chuid is mó 
d’fheabhsuithe bóithre Luimnigh ar fud réimse 
leathan seirbhísí.

Seachadtar an príomhlimistéar caiteachais ag 
leibhéal an Cheantair agus tugtar an Rannóg 
Cothabhála Bóithre air. 

Áirítear leis seo Cothabháil Ghinearálta, cothabháil 
Sábháilteachta, atógáil bóthair, athdhromchlú 
bóthair chomh maith le paisteáil laethúil agus 
cothabháil draenála do thart ar 4.000 km de 
ghréasán bóithre poiblí an chontae agus na 
cathrach.

Cuirtear feabhsúcháin ar fáil trí cheithre Oifig an 
Cheantair Bhardasacha agus trínár bhFoireann 
Seirbhísí Lárnacha atá lonnaithe i Halla an 
Chontae. Déanaimid bainistiú ar Dhúnadh 
Bóthair, Ceadúnais Oscailte Bóithre, Soilsiú Poiblí, 
Sábháilteacht ar Bhóithre, Bainistiú Tráchta agus 
Struchtúir (Bridges and Crash Barriers). Cuireann 
sé acmhainní ar fáil freisin chun scéimeanna 
um chosaint i gcás Tuilte, bearta atá maoinithe 
ag CLÁR, scéimeanna um Thaisteal Gníomhach 
agus scéimeanna Oiriúnaithe um Athrú Aeráide a 
sheachadadh.

Déanann an fhoireann Bainistíochta Cabhlaigh 
agus Clós Innealra atá lonnaithe sa Chaisleán Nua 
Thiar agus i Luimneach bainistiú ar Chabhlach 
agus Innealra na Comhairle chomh maith le 
hacmhainní suntasacha a chur ar fáil chun an 
clár Oibreacha Bóthair a éascú. Tá ról lárnach 
acu freisin i bhfeidhmiú an Phlean Cothabhála 
Geimhridh.

Déanann an Fhoireann Árachais maoirseacht 
ar bhainistíocht Árachais, agus ar bhainistíocht 
a bhaineann le Dliteanas Poiblí thar ceann 
príomhréimsí oibriúcháin an Údaráis.
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Déanann an Rannóg Tráchta bainistiú ar thrácht 
agus ar pháirceáil sa Chathair agus i mbailte móra 
agus cuireann sí tacaíocht ar fáil d’fhorbairtí agus 
d’infreastruchtúr nua. Cuireann Maoir Tráchta agus 
Maoir Scoile bainistíocht riachtanach sráide ar fáil.

Mar thoradh ar an athstruchtúrú i mí an Mheithimh, 
cumascadh an rannóg glantacháin Chathrach le 
foirne glantacháin an chontae agus na mbóithre. 
Tá an Rannóg Glantacháin freagrach as glanadh 
sráide agus scuabadh bóithre sa Chathair agus 
sna Bailte. Chuir an Roinn breis agus €30 milliún 
de chaiteachas ar fáil in 2021 ar thionscadail a 
bhaineann le Bóithre.

BEARTA GNÍOMHACHA TAISTIL 
2021 (VIRONS CATHRACH AGUS 
CONTAE)
Mar thoradh ar an gcaiteachas suntasach breise 
a leithdháileadh ar Luimneach, cuireadh tuilleadh 
tionscadal Taistil Ghníomhaigh ar fáil trí na foirne 
Innealtóireachta Dúiche a cuireadh i gcrích ar fud 
an Chontae.

Chomh maith leis na bearta agus na tionscadail 
éagsúla um Thaisteal Gníomhach a cuireadh ar 
fáil i gCathair Luimnigh agus sna bailte móra 
contae, leithdháileadh €3.4 m eile lena n-áirítear 
feabhsúcháin do choisithe, do rothaithe ar fud 
go leor áiteanna sa Chontae agus i gCeantar na 
Cathrach.

Áirítear orthu sin tionscadail sna háiteanna seo a 
leanas:

Catagóir an Chaiteachais   

Deontais Speisialta (Breisithe)
An tÚdarás Náisiúnta Iompair: Taisteal 
Ghníomhach Chathair agus Chontae Luimnigh 
An Roinn Iompair: Taisteal  Ghníomhach 
Chontae Luimnigh
An Roinn Iompair: Oiriúniú agus Athléimneacht 
Chontae Luimnigh maidir le hAthrú Aeráide
Fo-iomlán de Mhaoiniú Breise 2020/2021
Croí-Oibreacha Bóithre Poiblí (le cúnamh 
deontas den chuid is mó)
Feabhsú Athchóirithe (Iarbhóithre Náisiúnta 
agus Acmhainní Dílse san áireamh)
Cothabháil Ghinearálta 4,000 km de bhóithre 
(Paisteáil, deisiúcháin bóthar, draenáil srl.)
Soilsiú Poiblí (Oibríochtaí agus Cothabháil) 
-23,000 Solas
Cothabháil Athchóirithe — 4,048 km (Cóiriú 
dromchla na mBóithre)
Deontas Sainiúil Draenála (Draenáil a 
bhaineann le bóithre)
Athshlánú Droichead 
Cothabháil Gheimhridh — suas le 800 km 
in aghaidh an imeachta (Leathadh Salainn\
Leathadh Grin.)
Scéimeanna Feabhsaithe Sábháilteachta — 
(Sábháilteacht ar Chostas Íseal roimhe seo)
Scéim Rannpháirtíochta Pobail* (6 de 761 km, 
0.8 %) *Chun freastal go príomha ar Ghlanadh 
Sráide Bóithre Treasacha Áitiúla (CIS) — Ceantar 
Uirbeach
Fo-iomlán
Bóithre Neamhphoiblí
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS)

Ceantar Bardasach Suíomhanna 

an Chaisleáin Nua Thiar An Caisleán Nua Thiar, an    
 Gleann, Áth an tSléibhe, Féile    
 na Mainistreach agus Ardach.

Áth Dara-Ráth Caola Cromadh, Ráth Caola, Baile an  
 Gharraí, Cill Díoma, Eas Géitine  
 agus Pailís Chaonraí.

na Ceapaí Móire-Chill  Cathair Chinn Lis, Cill 
Mocheallóg Mocheallóg agus Cill Fhíonáin
 Baile an Bhrúnaigh agus Móin  
 an Lín 

Siúlóid Conláiste an Chaiseláin Nua Thiar

€ Milliún 

€3.4

€0.6

€1.0
€5.0

€25.0

€11.0

€5.8

€2.5

€2.8

€0.9
€0.6

€0.6

€0.4

€0.3

€0.5

€25.4

€1.4
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CLÁR BÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA 
2021

Caiteachas ar Athchóiriú (Bóithre Áitiúla agus 
Réigiúnacha) €11.4M
De ghnáth, tugtar an téarma ‘Feabhas ar Athchóiriú’ 
ar an gcatagóir caiteachais bhliantúil is suntasaí. Is 
oibreacha iad seo a mheastar a bheith riachtanach 
chun bóithre poiblí a neartú agus a dhromchla nó a 
athshéalú ar dtús.

Tá éagsúlacht na modhanna a úsáidtear lena 
n-áirítear
• Forleaganacha Cloch brúite (I gcás ina bhfuil an 

struchtúr atá ann cheana lag).
• Forleaganacha Cloch Athchúrsáilte (Ag baint 

úsáide as an cloch atá ann cheana féin a 
athchóiriú ar an mbóthar).

• Forleaganacha Macadaim (Feabhsúcháin 
Struchtúracha de ghnáth ar bhóithre trunk).

In 2021, caitheadh €11.4M (lena n-áirítear €0.4 
m ar sheanbhóithre Náisiúnta) ar scéimeanna 
Feabhsúcháin Athchóirithe ar fud an Chontae, rud a 
d’fheabhsaigh os cionn 80 km (2 %) den ghréasán 
bóithre. Soláthraíonn sé seo cóireáil amháin as 50 
bliain.

Cothabháil Athchóirithe (Bóithre Áitiúla agus 
Réigiúnacha) — Caiteachas €2.8M
De ghnáth, tugtar Dromchla Feistis ar a leithéid 
na hoibreacha a úsáidtear chun leathnú an saol 
ar bhóthar, a chosaint ar an struchtúr bóthair 
ó ingress taise agus a chur ar fáil ar chúrsa 
caitheamh durable le haghaidh tráchta.

Tugann na scéimeanna seo an luach is fearr agus 
is fad saoil nuair a dhéantar cothabháil mhaith ar 
dhraenáil bóthair agus fálta cois bóthair\ crainn. Tá 
ról agus freagracht na n-úinéirí talún maidir leis seo 
ríthábhachtach agus is mór againn a gcomhoibriú.

In 2021, caitheadh €2.8M ar 117 km de Scéimeanna 
Cothabhála Athchóirithe, rud a d’fheabhsaigh 3 % 
den líonra. Ráta cothabhála líonra amháin as 34 
bliana.

BÓITHRE TREASACHA 
(MIONBHÓITHRE)
Scéim Rannpháirtíochta Pobail 2021 (Bóithre 
Poiblí) An Roinn Iompair — Caiteachas €357,000
Sa chlár dhá bhliain seo chuireamar 11 scéim 
i gcrích ar chostas €32,500 ar an meán. Bhí 
sé d’aidhm ag an scéim bóithre a chistiú nach 
mbeadh ina mhalairt de chlár 2020/2021.

BÓITHRE PRÍOBHÁIDEACHA
An Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) Bóithre 
Príobháideacha An Roinn Forbartha Pobail agus 
Tuaithe (dcrd) Deontas — Caiteachas €1.6M
Mar thoradh ar mhaoiniú suntasach breise in 
2021, chuireamar 42 scéim uimh. i gcrích ar 
mheánchostas €38,500 faoin gclár seo le cúnamh 
deontais ón Roinn Pobail agus Forbartha Tuaithe.

CAITEACHAS ATHSHLÁNÚCHÁIN 
DROICHID €611,000 
Déantar deisiúcháin bhliantúla ar dhroichid atá 
ann cheana a bhainistiú tríd an Rannóg Seirbhísí 
Lárnacha. Ag brath ar chostais, ar mhéid na 
ndeisiúchán agus ar an maoiniú atá ar fáil, de 
ghnáth déanaimid ceithre nó ocht ndroichead a 
dheisiú in aghaidh na bliana.

2021 Bridge Glenbane, Foynes
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BAINISTIÚ FLÍT AGUS CLÓS 
INNEALRA 
Leanaimid orainn ag infheistiú inár ngléasra agus 
inár n-innealra. Tacaíonn an fhoireann Bainistíochta 
Cabhlaigh leis na rannóga oibríochta go léir sa 
Chomhairle agus baineann cuid shuntasach de le 
trácht agus Glanadh Bóithre.

Sna blianta roimhe seo i measc infheistíochtaí eile, 
cheannaigh muid Patchers Velocity SMART nua 
chun bóithre a dheisiú ar bhóithre tuaithe agus 
Sweepers Bóthar don Chathair agus do na Bailte. 
Táimid ag fanacht faoi láthair le dhá scuabadóir 
bóthair eile a sheachadadh chun acmhainní a chur 
ar fáil chun an méadú gníomhach a chothabháil
Bonneagar Taistil (Lánna Rothaíochta, Conairí 
Rothaíochta, Glasbhealaí, Siúlóidí Conláiste & rl).

In 2021, chuireamar Spraeire Bitumen nua ar fáil. 
Is ionann an infheistíocht seo agus formhuiniú 
ar ár gcur chuige chun feabhsuithe bóthair agus 
cothabháil ar an gcaighdeán is airde a bhainistiú 
agus a sheachadadh ag baint úsáide as ár 
bhfoireann féin agus as ár bhfoirne tacaíochta go 
dtí an t-uasmhéid.

Droichead an Oileáin Toraigh, Baile Locha

2021 Spraeire Tarra Nua
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CEANTAR BARDASACH 
ÁTH DARA-RÁTH CAOLA 

OIBRÍOCHTAÍ AGUS COTHABHÁIL 
STIÚRTHÓIREACHT NA 
NOIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE (AN 
IARTHAIR) — BÓITHRE
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála 
agus feabhsúcháin ar bhóithre in 2021 ar bhealach
deontais Rialtais agus acmhainní dílse na 
Comhairle.
 
Áirítear ar na cláir maidir le caiteachas ar bhóithre:
• Oibreacha feistis dromchla 26.5 ciliméadar de 

ghréasán bóithre déanta ar chostas €679,516.
• Rinneadh oibreacha athchóirithe bóthair ar 16.6 

ciliméadar de bhóthar ar chostas €1.95 milliún.
• Naoi Scéim Feabhsúcháin Draenála san iomlán 

Tugadh faoi €200,000.
• Caitheadh €0.4 milliún ar atógáil bóithre ar 

sheanbhóithre náisiúnta ar an bPríomhshráid, 
ar Chromadh agus ar an bPríomhshráid, Ráth 
Caola.

• Cothabháil Gheimhridh an N21 agus an N69 
(maoinithe TII).

• Cothabháil Gheimhridh ar na Bóithre 
Réigiúnacha (maoinithe ag DTTAS)

TIONSCADAIL GMA AGUS AN 
CHISTE FORBARTHA
• Áiríodh i maoiniú Leithdháileadh Bardasach 

Ginearálta ar Luach €270,000 uasghrádú ar 
chomharthaíocht, draenáil, soilsiú poiblí agus 
cosáin.

• An Ciste Forbartha Tionscadail a bhfuil luach 
acu cuireadh €40,000 ar fáil le haghaidh 
suiteáil chosáin nua i gCromadh agus in Áth 
Dara.

SCÉIMEANNA RANNPHÁIRTÍOCHTA 
POBAIL
Ceithre Scéim Rannpháirtíochta Pobail san iomlán
2.3 ciliméadar de bhóthar críochnaithe ar chostas
Áiríodh le €118,321 oibreacha i nDrom Luan, Cill 
Corna agus Ráth Riamh, Ardach.

SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN 
ÁITIÚLA
Cuireadh ocht gcinn de scéimeanna feabhsúcháin 
áitiúla i gcrích le linn na bliana ar chostas €350,608 
agus bhí oibreacha i mBaile Uí Ghráinne, i mBaile 
Dhomhól agus in Morenane san áireamh.

TITHÍOCHT
Lean Rannóg Tithíochta Áth Dara-Rathkeale 
ar aghaidh le hoibreacha cothabhála agus 
feabhsúcháin ar a stoc aonaid tithíochta chomh 
maith le hoibreacha cothabhála ar Reiligí na 
Comhairle, ar láithreáin chónaithe carbhán agus ar 
leabharlanna sa Cheantar Bardasach.

Riar an Chomhairle Deontais um Chúnamh 
Tithíochta ar nós an Deontais Oiriúnaithe 
Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas, an 
Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine 
Scothaosta agus Scéim Deontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta. Fuarthas leithdháileadh de 
€751,297 ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil le linn 2021 agus fuair 122 iarratasóir 
san iomlán cúnamh deontais faoi na scéimeanna 
éagsúla seo.

Bronnadh Deontas do Cheathrar do Dhuine 
faoi Mhíchumas ar thionóntaí réadmhaoine na 
Comhairle €26,605 agus airíonna i mBaile an 
Gharraí, i bPailís Chaonraí agus i gCromadh san 
áireamh.
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TAISTEAL GNÍOMHACH
Bhain sé bhaile agus sráidbhaile ar fud Áth 
Dara- Ceantar Bardasach Ráth Caola tairbhe as 
infheistíocht €1.2 m i mbearta Taistil Ghníomhaigh. 
Le maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair,
Tá réimse feabhsuithe curtha ar fáil ag Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh do choisithe

Liosta de na láithreacha chun tairbhe a bhaint as 
an infheistíocht seo ar Thaisteal Gníomhach:

Cromadh Cosáin leathnaithe nua a thógáil, draenáil agus soilsiú Poiblí nua a chur  

 i bhfeidhm ag an Sceach ó imeall an tsráidbhaile chun nascadh leis an  

 mBóthar Dáileacháin Nua a fhreastalaíonn ar an Meánscoil nua.
 

 Síneadh a chur le cosáin agus crosaire coisithe nua ag Carrigeen i dtreo  

 pháirc CLG mar aon le Draenáil agus Soilsiú Poiblí nua.

Ráth Caola Cosáin nua a thógáil ag an mBóthar Nua a nascann Cois Daoile agus  

 Coláiste na Trócaire leis an Leabharlann agus leis an bPríomhshráid.
 

 Cosán ar Bhóthar Chaisleán Mhaitrís chun tithíocht a nascadh sa cheantar  

 agus nascadh le Bealach Sli na Slaite.

Baile an Gharraí Cosán nua a thógáil chun nascacht a chur ar fáil do reilig agus do pháirc ó  

 lár an tsráidbhaile lena n-áirítear Cobhsú Balla Reiligí.

Cill Díoma Cosán nua a nascann an pháirc CLG le Cill Díoma a thógáil mar aon le  

 hoibreacha draenála agus Soilsiú Poiblí nua a chur i gcrích.

Eas Géitine Tógáil cosáin nua a nascann an linn snámha leis an N69. Cosán nua a  

 thógáil a nascann cosáin atá ann cheana feadh bhóthar na Cé.

 

 Leathnú agus atógáil cosáin atá ann cheana féin ar Shráid na hEaglaise ar  

 chur chuige thoir.

Pailís Chaonraí Oibreacha feabhsúcháin cosán.
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Taisteal Gníomhach Eas Géitine

Croom Taisteal Gníomhach
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CEANTAR BARDASACH NA 
CEAPAÍ MÓIRE-CHILL MOCHEALLÓG

In 2021, bhí an méid iomlán a infheistíodh i 
seachadadh seirbhísí áitiúla díreacha i gCeantar 
Bardasach na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg os 
cionn €15 m a chlúdaíonn seirbhísí amhail Bóithre, 
Tithíocht, Leabharlann, Dóiteáin, Cultúr agus 
Ealaíon, Páirceanna agus Reiligí Tírdhreachtaithe 
agus Seirbhísí do Chustaiméirí. Chuimsigh an 
infheistíocht seo deontais bhreise os cionn €1.5 
m a fuair an ceantar Bardasach i rith na bliana 
d’oibreacha a bhaineann le hOiriúnú Aeráide, 
Mionoibreacha Draenála OPW, Scéimeanna 

Feabhsúcháin Pobail (CIS), Scéimeanna 
Feabhsúcháin Áitiúla (LIS), Scéimeanna 
Feabhsaithe Áineasa taobh amuigh (ORIS) agus 
TII Geo App. Tá infheistíocht shuntasach déanta 
i dtionscadail chaipitil a chur i gcrích agus a 
chur chun cinn, lena n-áirítear áiseanna coisithe 
Chathair Chinn Lis, Feabhsuithe Sábháilteachta 
na Croise Naofa, Siúlóid an Phoirt Thiar, Loch 
Goir, Taisteal Ghníomhach Chill Mocheallóg, an 
Gallbhaile agus Páircíní Bhaile an Londraigh.

D’éirigh go han-mhaith le an Cheapach Mhór-Chill 
Mocheallóg maoiniú a fháil ar fud an Cheantair 
Bhardais in 2021.

Cineál an deontais Suim

Athnuachan Baile agus Sráidbhailte (Cathair Chinn Lis, Cill 
Mocheallóg)

Beart Feabhsaithe um Shráid-dreach Athnuachana Baile agus 
Sráidbhaile (an Brú agus Cill Mocheallóg)

CLAR (Baile Uí Argáin agus Úlla) Beart 1

Beart Nuálaíochta CLAR (an Dún, an Gallbhaile agus Cill Fhíonáin)

Oiriúnú Aeráide (4 scéim)

Mionoibreacha Oifig na nOibreacha Poiblí

Feabhas ORIS a chur ar chosáin

Margaíocht agus cur chun cinn ORIS ar chosáin

Beart ORIS 1 (Cill Mocheallóg, Cnoic na Dairthí, Castlegale Loop 
Walk, Darby’s Bed Trail agus Slí na Sláinte an Bhrú )

CIS (13 Scéim)

LIS (8 Scéim)

Aip TII Geo

Clár Forbartha Tuaithe LEADER (i gcomhpháirtíocht le Ballyhoura 
Development — arna fhaomhadh ag LCDC)

An Clár Feabhsaithe Pobail

Ciste Éigeandála Covid-19 Babhta 2

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail

Deontais Chaipitil Fiontair Shóisialta

€150,000 lena n-áirítear cistiú 
meaitseála

€73,830

€ 53,939

€43,533

€445,000

€137,250

€53,000

€20,000

€260,000

€254,600

€273,152

€61,000

€24,3735.16

€35,158

€12,200

€435,426 for East Limerick

€7,533
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Maoiniú Deontais do na hEalaíona agus don Chultúr a leithdháileadh ar an réigiún in 2021

An tAcht Ealaíon €3000 d’ealaíontóirí agus do thionscadail
Deontais d’Fhéilte agus Imeachtaí Féile Siúlóide Bhealach Abhra €5000
Éire Chruthaitheach Luimnigh Veronica Santorum (Ealaín Talún) €6000
 Amharclann Friars Gate €2800
 Féile Ceoil na mBráithre Joyce/Ceoltas Ceoltóirí Éireann Bhealach Eabhra €2110

Catagóir Oibre           €

Feabhsú Athchóirithe (RI) — Atógáil Bóithre 3,031,518
Cothabháil Athchóirithe (RM) — Cóiriú Dromchla 564.703
Cothabháil Athchóirithe Fhorlíontach (SRM — Cóiriú Dromchla) 402.531
Deontas Draenála 200.000
Cothabháil Ghinearálta (GM) 1,107.695
Sábháilteacht Chothabhála Ginearálta (GMS) 205,070
Paisteáil Tarra (TP) 556,261
Oibreacha Feabhsaithe Sábháilteachta ar Chostas Íseal (LCSI) 110,000
Leithdháileadh Bardasach Ginearálta (GMA) 295,000
Athshlánú Droichead 320,000
Deontas do Bhearta Taistil Inbhuanaithe (Taisteal Gníomhach) 1,280,000
An Ciste Forbartha um Oibreacha Feabhsúcháin Acomhal Bhaile na gCailleach 100,000
Leithdháileadh Bardasach an Chiste Forbartha 70,000
CLAR 50,000
M20 Luimneach go Corcaigh 5,000,000
N20 Crosaire Uí Ruairc 250,000
N24 Crosaire Beary 250,000
N24 Droichead Brooks 25,000
Caiteachas Iomlán Sainmhínithe MD €13,817,778

STIÚRTHÓIREACHT NA 
N-OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE — 
BÓITHRE
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála 
agus feabhsúcháin ar bhóithre in 2021 ar bhealach
deontais Rialtais agus acmhainní dílse na 
gComhairlí féin.

Sa bhreis ar an gcistiú breise a fuarthas i rith na 
bliana, áiríodh sna cláir chaiteachais ar bhóithre le 
linn 2021 freisin:

CEANTAR CHILL MOCHEALLÓG NA CEAPAÍ MÓIRE
Scéim na nOibreacha Bóthair 2021
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I measc na samplaí de thionscadail oibre ar 
tugadh fúthu i gCeantar na Ceapaí Móire i gCill 
Mocheallóg in 2021, tá:
• Oibreacha caipitil GMA lena n-áirítear:
 - Carrchlós Páirc Gilmartin, Maigh Rua
 - Cosán chuig Scoil Náisiúnta na mBráithre 

Críostaí
 - Garraí Choill na Feá, Cathair Chinn Lis
 - Cosán, Céide Radharc an Chnoic, Cathair 

Chinn Lis
 - Oibreacha cosáin, an Dún
• Tionscadail Taistil Ghníomhacha agus Bailte 

agus Sráidbhailte ag Cill Mocheallóg, An Chrois 
Naofa agus Cathair Chonaill

• Scéim Feabhsaithe Áineasa Lasmuigh, lena 
n-áirítear

 - Cosán siúil Choill Mhaoláin
 - Cosán Siúlóide Sóisearach Loch Goir
• CLÁR 
 - D’fhaomh Pobalscoil Náisiúnta Ghleann 

Rua maoiniú deontais €48,000 in 2020. 
Ba é a bhí i gceist leis an tionscadal cosán 
a shuiteáil ó bhealach isteach pháirc 
na scoile chuig Halla an Phobail chomh 
maith le marcanna bóthair, comharthaí 
sábháilteachta leanaí agus comharthaí 
luais digiteacha. Ba é costas iomlán an 
tionscadail €55,200 le maoiniú meaitseála 
de €7,200 curtha ar fáil ag LCETB. Tá an 
tionscadal críochnaithe.

 - Faomhadh maoiniú deontais €50,000 do 
Pháirc Sráidbhaile Bhaile an Londraigh. Is 
éard a bhí i gceist leis an tionscadal seo 
tobair uisce óil amuigh faoin aer agus 
gairdín folláine a shuiteáil, leithris phoiblí a 
chur ar fáil, ionad suí clúdaithe, binsí picnice 
agus limistéar BBQ clúdaithe i bPáirc 
Sráidbhaile Bhaile an Londraigh. Measadh 
costas iomlán an tionscadail ag €68,332 
a fhaigheann tacaíocht ó dheontas CLAR 
de €50,000 leis an maoiniú meaitseála 
a bhailigh Cumann Forbartha Bhaile an 
Londraigh agus an pobal áitiúil. Tá an 
tionscadal seo beagnach críochnaithe.

STIÚRTHÓIREACHT NA 
N-OIBRÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE — 
TITHÍOCHT

COTHABHÁIL TITHÍOCHTA
• Ba é 1,292(10 % den iomlán) na hIarratais 

iomlána ar Chothabháil Tithíochta i gCaipéad 
Mhór-Kilmallock in 2021, agus dúnadh 1245 
iarratas.

• 778 stoc tithíochta sóisialta i gCeantar 
Bardasach Chill Mocheallóg. (14 % den stoc 
iomlán tithíochta)

• €286,449 le haghaidh gnáthoibreacha 
cothabhála agus athligin.

DEONTAIS TITHÍOCHTA
Deontais do Theach Píolótach
In 2021, lean scéim an Deontais Píolótaigh 
do Theach Píolótach de bheith ag glacadh le 
sonraí faoi thionscadail a cuireadh i gcrích lena 
n-aischúiteamh. Tá 39 tionscadal curtha i gcrích 
anois as 55 iarratasóir. Tá tionchar ag COVID ar 
infhaighteacht conraitheoirí agus ar chreat ama na 
dtionscadal atá le cur i gcrích. Beidh na hiarratais 
eile dúnta (bíodh na hoibreacha críochnaithe nó ná 
bíodh) faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022.

Deontais do Theach Príobháideach
Maidir leis na deontais leanúnacha oiriúnaithe 
Tithe atá ar fáil d’úinéirí tí príobháideacha, 26 
Soghluaisteacht eisíodh Deontais Cúnaimh, 
€134096.07 san iomlán, 9 Eisíodh Oiriúnú 
Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas €62434.50 
san iomlán agus eisíodh 30 d’Oiriúnú Tithíochta do 
Dheontais Seanóirí, €151379.24 san iomlán.

Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas
Faomhadh 13 Dheontas do Dhuine faoi Mhíchumas 
do thionóntaí Údaráis Áitiúil ar fiú €78394.45 san 
iomlán iad.
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CAIPITEAL TITHÍOCHTA

Seirbhís do Chustaiméirí
• Cill Mocheallóg — 33 aonad — á thógáil.
• Tithíocht daoine scothaosta Cnoc Loinge — 5 

aonad — á dtógáil.

Scéimeanna CAS le AHB
• Cuan Mhuire, Brú Rí— 18 n-aonad — ag feitheamh 

ar cheadú Chéim 1/2 ón Roinn.
• Naomh Pól, Cill Fhíonáin — 9 n-aonad — Céim 2 

faofa ag an Roinn.
• Conair Trócaire, Dún — 23 aonad — Céim 

Athbhreithnithe 1/2 aighneacht á n-ullmhú.

Scéimeanna CALF le AHB
• Corrán Theamhraí, an Cheapach Mhór — 15 

aonad — sa chóras Pleanála.

Tógáil Dhíreach LA
• Clós an Stáisiúin, Cnoc Loinge — 12 aonad — ar 

an suíomh.
• Radharc an Ghleanna, an tOspidéal — 20 aonad 

— ar an suíomh.
• Gleann an Teampaill, Baile an Londraigh — 17 

n-aonad in 2 chéim — Céim 2 faofa.
• Radharc Cilín, Cill Fhionnáin — 10 n-aonad — 

Céim 2 faofa.
• An Brú — 18 n-aonad — Togra ar siúl..

CRUINNITHE NA gCEANTAR 
BARDASACH
Thionóil Ceantar Bardasach Chill Mocheallóg naoi 
gCruinniú Ceantair, Cruinniú Bliantúil amháin, 
dhá Chruinniú Speisialta, agus cruinniú Pleanála 
Buiséid amháin in 2021. Tionóladh naoi gceardlann 
agus trí chruinniú JPC freisin.

RÉIMSE POIBLÍ AN BHRÚ
Tugadh faoi chomhairliúchán poiblí breise in 
2021 trí dheargadh i ndáil le plean Réim Phoiblí 
don Bhruff a fhorbairt, le cur i láthair ar Dhréacht-
phlean don phobal trí Fhoirne Microsoft i mí 
Aibreáin 2021.

LOCH GOIR
In 2021, rinne grúpa stiúrtha Chomhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh do Loch Goir dul chun cinn 
suntasach lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta 
dóibh: 
• Soilsiú poiblí a shuiteáil.
• Tá comharthaí rochtana agus páirceála curtha 

ina n-ionad.
• Deisiúcháin tuí á n-ionad do chuairteoirí.
• Oscailt oifigiúil an Chlais Súgartha Grianstice.
• Críochnú rathúil agus oscailt Conair nua Pointe 

an Luaithrigh.
• Uasghrádú déanta ar an bpointe iontrála go 

Loch Goir ag Crosaire Hynes.
• Oscailt oifigiúil Bhoth Loch Goir.
• Cadhcáil agus aclaíocht Samhraidh  ag na 

gníomhaíochtaí locha ar fáil.
• Comhaontú ceannaigh láithreáin Folaigh éan. 

Grúpa faire éan pobail a bhunú chun stádas 
Loch Goir mar Theachlann éanlaithe Fiáine a 
aithint.

• Cuntair dhigiteacha a shuiteáil le haghaidh 
taifeadadh 110,000 duine go Loch Goir in 2021.

• Bronnadh an Bhratach Ghlas go rathúil.
• Gan cead a thabhairt d’Ionad Oiliúna Traenála 

creidiúnú a bhronnadh ar ionaid oiliúna.
• Forbairt 360 Turas Fíorúil agus Ar Líne.
• Soláthar siúlóide ó Holycross go Bruff.
• Feabhas ar an margaíocht agus ar na 

meáin shóisialta, lena n-áirítear uasghrádú 
suíomhanna gréasáin, ríomhthráchtáil, clúdach 
teilifíse náisiúnta agus idirnáisiúnta.

• D’éirigh go maith le hócáid eispéireas na Nollag 
a chuir fáilte roimh 600 teaghlach.

Ar an meán, tugann 98,000 duine cuairt ar pháirc 
locha Loch Goir gach bliain agus d’fhéadfadh sé 
go dtiocfadh méadú ar líon na ndaoine sin. 14,000 
cuairt a thabhairt ar an Mór-Ghráinseach Ciorcal 
Cloch. Feidhmíonn Ionad Cuairteoirí Loch Goir mar 
Ionad Fionnachtana Fondúireachta Eolaíochta 
Éireann agus mar Ionad Oiliúna Leave No Trace 
Ireland. Vótáladh é ar an áit is fearr chun cuairt a 
thabhairt i Luimneach in 2021 ar Chomhairleoir 
Turas.



Tuarascáil Bhliantúil 2021 Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

183

CÁSANNA CRM SIÚCRA

SAMPLAÍ d’OIBREACHA A 
RINNEADH I GCEANTAR 
BARDASACH NA CEAPAÍ MÓIRE 
CHILL MOCHEALLÓG
• Rinneadh Mionoibreacha Maolaithe Tuilte 

an OPW i mBaile na Bosnet, Cill Finneáin ar 
Abhainn an Lobaigh.

• Oibríonn Clar, Gleann Rua.
• Oibríonn an tAthrú Aeráide ag Cill Bheith ar an 

L8539.
• Baile na gCailleach, an Brú
• Video comhrá Loch Goir.
• Bóthar Bhaile Uí Néide, Cathair Chonaill 

arna maoiniú ag scéimeanna um Thaisteal 
Gníomhach agus Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte.

• Coire nua suiteáilte faoin deontas um Chúnamh 
Tithíochta do Dhaoine Scothaosta.

• Feistis seomra folctha inrochtana suiteáilte faoi 
Dheontas Cúnaimh Soghluaisteachta.

• Tógáil Wetroom faoi Dheontas Oiriúnaithe 
Tithe.

• Seomra folctha inrochtana maoinithe trí 
Dheontas do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Roinn Cásanna Cásanna           Comhairleoirí Teachtaí Dála/   
 Iomlána  Poiblí  Seanadóirí

Cothabháil Bóithre  313 188 92 33
Cothabháil Tithíochta  181 166 15 10
Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta 173 36 48 89
Soilsiú Poiblí  40 25 10 5
An Roinn Tréidliachta  14 14 0 0
Corparáideach  23 18 5 0
Glanadh Sráide  3 2 1 0

Cásanna a Cruthaíodh Cásanna Dúnta

Líon iomlán na gcásanna 2021 747   Líon iomlán na gcásanna 2021 734  
Comhairleoirí 171 22.89% Comhairleoirí 191 26.02%
Seanadóirí/Teachtaí Dála 137 18.34% Seanadóirí/Teachtaí Dála 155 21.12%
Poiblí 449 60.11% Poiblí 388 52.86%
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Feistis seomra folctha inrochtana suiteáilte faoi Dheontas Cúnaimh 
Soghluaisteachta

Feistis seomra folctha inrochtana suiteáilte faoi Dheontas Cúnaimh 
Soghluaisteachta

Seomra folctha inrochtana maoinithe trí Dheontas do Dhaoine faoi 
Mhíchumas

Feistis seomra folctha inrochtana suiteáilte faoi Dheontas Cúnaimh 
Soghluaisteachta
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Bóthar Bhaile Uí Néide, Cathair Chonaill arna maoiniú ag scéim ghníomhach taistil agus athnuachana bailte agus sráidbhailte

Oibreacha Clar, Gleann Rua Oibríonn an tAthrú Aeráide ag Cill Bheith ar an L8539
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Oibreacha Clar, Gleann Rua

Baile na gCailleach, an Brú Baile na gCailleach, an Brú
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Baile na gCailleach, an Brú Siúlóid lúbtha, Loch Goir

Coire nua suiteáilte faoin Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine 
Scothaosta Mionoibreacha Maolaithe 

Tuilte de chuid an OPW i mBaile na Bosnet, Cill Finneáin ar Abhainn an 
Lobaigh
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CEANTAR BARDASACH AN 
CHAISLEÁIN NUA THIAR

BÓTHAIR, TRÁCHT AGUS 
GLANTACHÁN 
Maoiníodh caiteachas ar oibreacha cothabhála 
agus feabhsúcháin ar bhóithre in 2021 ar bhealach
deontais Rialtais agus acmhainní dílse na 
Comhairle. Coinníonn criú bóithre an Chaisleáin 
Nua 24 % de bhóithre an chontae.

I measc na gclár caiteachais ar bhóithre le linn 
2021 bhí:
• Cóiriú dromchla bóthair de 30 km de bhóthar ar 

luach €775,880.
• Oibreacha atógála bóthair arbh fhiú €2,308,887.
• Forleaganacha bóthair ag Bóthar Bhaile an 

Teampaill agus an Stáisiúin Caisleán Nua Thiar, 
Bóthar Chill na Mallach, Drom Collóchair.

• Oibreacha athshlánaithe droichid i gCaisleán Uí 
Mhatháin agus i dTeampall an Ghlantaigh.

• Oibreacha feabhsúcháin sábháilteachta ar 
chostas íseal ag Áth an tSléibhe agus Mainistir 
na Féile.

• Oibreacha uasghrádaithe cosáin i nGlinn, in 
Ardach, i nDrom Collachair agus sa Chaisleán 
Nua Thiar.

• Feabhsuithe móra draenála ag Mainistir na 
Feithe, Ardach, agus Mainistir Dhromstrasna.

• Cothabháil an Gheimhridh.
• Bearta ginearálta cothabhála agus 

sábháilteachta bóithre.
• Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla — 23 scéim 

curtha i gcrích ar fiú €710,794 iad.

Ba é an caiteachas iomlán ar thionscadail a 
bhaineann leis an mbóthar, lena n-áirítear an méid 
thuas ar fud an Cheantair in 2021, ná
€8,134,600.

AN ROINN FOIRGNÍOCHTA AGUS 
COTHABHÁLA
Tá an criú Cothabhála Tithíochta do Cheantar 
Bardasach an Chaisleáin Nua Thiar freagrach as 
cothabháil 648 teach taobh istigh den Cheantar, 
atá 12 % de stoc tithíochta foriomlán na Comhairle. 
Bhí buiséad réamhligin €101,280 ag an gCeantar 
do mhionoibreacha chuig réadmhaoin fholmha 

sular ligeadh ar cíos iad in 2021 agus caitheadh 
€186,079 ar iarratais ar chothabháil freagartha ó 
thionóntaí a bhí ann cheana.

Fuair an criú 1,301 iarraidh ar sheirbhísí in 2021.

SCÉIMEANNA DEONTAS 
TITHÍOCHTA 
Faomhadh tríocha seacht n-iarratas faoi na 
Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi 
Mhíchumas in 2021 ar chostas €323,082.46.
Faomhadh fiche sé iarratas faoi Dheontais na 
nÁiseanna Soghluaisteachta ar chostas €134,307.27 
Céad is tríocha a seacht iarratas faoi ceadaíodh 
Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta ar 
chostas €601,232.47.

Chomh maith leis sin, bhí oibreacha curtha i gcrích 
orthu do dhaoine faoi mhíchumas ar chostas 
€111,815 ag ceithre réadmhaoin déag de chuid na 
Comhairle taobh istigh den Cheantar.

Bhí 14 chruinniú ag Ceantar Bardasach an 
Chaisleáin Nua Thiar le linn 2021.

OIFIG MÓTARCHÁNACH AN 
CHAISLEÁIN NUA
Bhí 6,956 gnáth-idirbheart san iomlán ag an 
Rannóg Mótarchánach sa Chaisleán Nua Thiar le 
linn 2021.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA, 
RIALACHAIS AGUS CUSTAIMÉIRÍ
The customer services initiative and the use of 
Leanadh den tionscnamh seirbhísí custaiméara 
agus den úsáid a baineadh as córas Siúcra CRM 
le linn 2021. Bhí gach ceist agus iarratais seirbhíse 
a fuarthas ag an oifig logáilte ar an gcóras seo ag 
foireann oifig An Caisleán Nua Thiar.

Faoi na Tionscadail Speisialta Leithdháileadh 
Ginearálta Bardasach, cheadaigh Comhairleoirí 
Dúiche An Caisleán Nua Thiar maoiniú do 32 
tionscadal taobh istigh den Cheantar.

SEIRBHÍSÍ UISCE
Is é Uisce Éireann an eagraíocht atá freagrach 
go foriomlán as cúrsaí uisce agus fuíolluisce ar 
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fud na hÉireann. Feidhmíonn criú na seirbhísí 
uisce ag Caisleán Nua Thiar mar ghníomhaire 
d’Uisce Éireann agus thar a gceann oibríonn agus 
cothaíonn líon mór scéimeanna uisce ar fud an 
Chontae.

IOSTA AGUS CLÓS INNEALRA
Tá ról lárnach ag an iosta biotúman ag Ballingrane 
agus ag an Clós Innealra Caisleán Nua Thiar in 
Oibreacha Bóthair na Comhairle agus i gcláir 
Chothabhála an Gheimhridh. Déantar gach 
biotúman a úsáidtear sa chontae a dháileadh 
tríd an iosta ag Ballingrane agus coimeádann an 
Clós Innealra feithiclí na Comhairle. Leanadh le 
huasghrádú fhlít feithiclí na Comhairle le linn 2021.

TIONSCADAIL CHEANTAIR AN 
CHAISLEÁIN NUA THIAR
• An Clár Taistil Ghníomhach An tÚdarás 
Náisiúnta Iompair
Bhain an Caisleán Nua Thiar, Mainistir na Féile, 
Glinn, Ardach agus Áth an tSléibhe tairbhe as 
maoiniú faoin scéim seo in 2021 agus bhí na 
tionscadail á bpróiseáil ag Roinn Bóithre an 
Chaisleáin Nua Thiar

Bhí athdhromchlú na spásanna páirceála agus 
uasghrádú na mbealaí coisithe sa Chaisleán Nua 
Thiar ar cheann de na tionscadail a críochnaíodh 
le linn 2021. Chomh maith leis sin suiteáladh 
2 chrosaire coisithe nua ag Sráid an Easpaig 
agus Bóthar an Stáisiúin, An Caisleán Nua Thiar. 
Suiteáladh crosaire coisithe nua freisin i Mainistir 
na Féile ag Bóthar an Iarnróid.

Suiteáladh dhá chosán nua i nGlinn, ceann idir an 
Scoil Náisiúnta agus tailte CLG agus an ceann eile 
idir sráidbhaile Glinn agus eastát Chill Fhearghais. 
In Ardach, suiteáladh cosán nua ag nascadh 
carrchlós Ghlasbhealach Luimnigh le lár an 
tsráidbhaile. Rinneadh uasghrádú ar chosáin in Áth 
an tSléibhe freisin agus cuireadh cosán nua isteach 
ón reilig go dtí páirc CLG.

• Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
Thiar 9.44 acra i gCloich Chrónáin, An Caisleán Nua 
Thiar chun rian lúthchleasaíochta 400 m, 8 lána a 
fhorbairt le spóirt allamuigh a bhaineann leis. 
Tá próiseas pleanála Chuid VIII curtha i gcrích agus 
tá iarratas ar mhaoiniú faoin gCiste um Bonneagar 
Spóirt Mórscála curtha faoi bhráid na Roinne 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun na 
hoibreacha ar éirigh leo a chur chun cinn. Cuireadh 
tús leis an obair thógála ar an Mol in 2021 agus 
meastar go mbeidh an dáta críochnaithe i lár 2022.

Thit Kerbs ag Caisleán Nua Thiar

Cosán Ardach 2021

An Caisleán Nua Thiar
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PLEANÁIL, 
COMHSHAOL 
AGUS DÉANAMH 
ÁITEANNA
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DÉANAMH ÁITEANNA AGUS RÉIMSE 
POIBLÍ

Tháinig struchtúr nua eagrúcháin i bhfeidhm 
an 1 Iúil. D’fhreagair an t-athstruchtúrú seo do 
thosaíochtaí idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla 
lena n-áirítear athrú aeráide, tithíocht, athghiniúint 
agus an tábhacht a bhaineann le háiteanna ar 
ardchaighdeán a chruthú inar mian le daoine 
maireachtáil, obair, súgradh agus foghlaim. 
Freagraíonn cruthú na Roinne Áite agus Réalta 
Poiblí go díreach don tuiscint mhéadaithe ar an 
tábhacht a bhaineann le spásanna ardchaighdeáin 
agus áiteanna poiblí sa timpeallacht thógtha agus 
nádúrtha.

Is cur chuige ilghnéitheach é déanamh áite 
maidir le pleanáil, dearadh, seachadadh 
réamhghníomhach agus bainistiú limistéar 
uirbeach agus lár bailte d’fhonn áiteanna, 
foirgnimh agus spás poiblí d’ardchaighdeán a 
chruthú a chuireann inbhuanaitheacht fhisiciúil, 
eacnamaíoch agus chomhshaoil chomh maith 
le cuimsiú sóisialta chun cinn. Féachann sé le 
féiniúlacht agus braistint láidir áite a chruthú 
le haschuir a fheabhsaíonn sláinte, sonas agus 
folláine chomh maith le haghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna comhshaoil.

 Baineann réimse poiblí go ginearálta le gach 
ceantar a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu, mar 
shampla sráideanna, lánaí, páirceanna, droichid 
agus spásanna oscailte.  Áirítear ar obair reatha 
na Roinne Áite agus Réalta Poiblí tionscadail 
ardphróifíle cosúil le Glasbhealach Luimnigh, 
Tionscadal Athnuachana Shráid Uí Chonaill agus 
Bóthar Dáileoirí Chnoc an Iasáin. Tá na tionscadail 
ar scála idir €58 milliún ag an gceann uachtarach 
agus idirghabhálacha uirbeacha ar mhionscála. 
Bhí Seirbhísí Dearaidh agus Seachadta, a bhí 
roimh bhunú na Roinne Áite agus Réalta Poiblí, 
ríthábhachtach i seachadadh scéimeanna 
tithíochta sóisialta éagsúla ar nós Scéim Tithíochta 
Sóisialta Ráth Bane (43 Aonad) agus Ballairí Well 
Céim 2 (13 aonad) chomh maith le tionscadail ar 
nós Glasbhealach Uirbeach Chaisleán na Tréine 
agus athchóiriú Choláiste Mungairit. Tá an roinn 
nua ag leathnú agus ag tógáil ar láidreachtaí na 
foirne ildisciplíneacha reatha.

PLEANÁIL, COMHSHAOL AGUS 
DÉANAMH ÁITEANNA
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Réimse Poiblí Áth Dara

Foirgneamh Chuan na Canála
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Trinseáil Tástála Seandálaíochta roimh Scéim Faoisimh Tuilte Oileán an Rí

Trinseáil Tástála Seandálaíochta roimh láithreán Scéim Faoisimh Tuilte 
Oileán an Rí, Muileann Meánaoiseach

Clós Súgartha Castletroy Ealaíontóirí Impression Tógáil Síneadh Clós Súgartha Castletroy
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Eaglais Chluain Siúire

Coonagh Tógáil Bóthar Dálaeoir Chnoc an Lisín

Coonagh Tógáil Bóthar Dálaeoir Chnoc an Lisín

Coonagh Tógáil Bóthar Dálaeoir Chnoc an Lisín
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Bóthar Dáileacháin Chromadh

Tógáil Mhol Lúthchleasaíochta an Chaisleáin Nua Thiar

Coonagh Crois Theach Faire Bhóthar Dálach Chnoc an Lisín

Tógáil Tithíochta Shráid Mulgrave

Ealaíontóirí Tithíochta Plás Impression Gough
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Tógáil Mhol Lúthchleasaíochta an Chaisleáin Nua Thiar

An Caisleán Nua Rian Lúthchleasaíochta Thiar Tiontú an Chéad Fhód

An Caisleán Nua Rian Lúthchleasaíochta Thiar Tiontú an Chéad Fhód
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Athbheochan Shráid Uí Chonaill

Tithíocht an Ráth Bháin

Páirc an Chaisleáin Nua Thiar

Athbheochan Shráid Uí Chonaill

Tithíocht an Ráth Bháin
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Wallers Well Tithíocht

Oibríonn an Comhairleoir Sean Hartigan ar Allotment Gréine i bPáirc Uí Bhriain

Buaileann Seaimpín Fhuinnimh Dearfach Una Breathnach leis an Méara 
Daniel Butler chun Taisteal Inbhuanaithe i Luimneach a phlé
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Glasbhealach Uirbeach Chaladh an Treoigh
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RÉIMSE POIBLÍ AGUS SRÁIDE

DISTRIBUTOR ROADS

TIONSCADAIL UM CHOSAINT AR THUILTE

SAORÁIDÍ SPÓRT

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Tionscadal Athbheochana Shráid Uí Chonaill Tógáil

Bainistíocht Tráchta Mhainistir na Féile Dearadh Mionsonraithe

Bóthar an Duga/Ascaill Atlas Cuid 8 Pleanáil Ceadaithe/Céim CPO

Mungairit LIHAF — Céim 2 Tairiscint

Mungairit LIHAF — Céim 3 Réamhdhearadh

Athailíniú Bhóthar an Mhachaire Gailf Cuid 8 Pleanáil Deonaithe

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Uí Chuanach go Bóthar Dáileacháin Chnoc an Lisín Tógáil

Bóthar Dáileacháin Chromadh Críochnaithe

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021 

Cosaint Tuilte Oileán an Rí (Príomhscéim) Dearadh Mionsonraithe

Scéim Cosanta Tuilte Chaisleán Uí Chonaill* Forbairt Scéime agus   
 Réamhdhearadh

Scéim Cosanta Tuilte Áth an tSléibhe * Forbairt Scéime agus   
 Réamhdhearadh

Scéim Cosanta Tuilte Ráth Caola * Forbairt Scéime agus   
 Réamhdhearadh

Scéim Cosanta Tuilte Chathair Luimnigh agus a Purláin * Forbairt Scéime agus   
 Réamhdhearadh

Scéim Cosanta Tuilte Áth Dara * Forbairt Scéime agus   
 Réamhdhearadh

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021 

Mol Lúthchleasaíochta Réigiúnach an Chaisleáin Nua Thiar  Tógáil ar siúl
Oibreacha Cosanta 

Tuilte Linn Snámha Eas Géitine Cuid 8 Faomhadh tugtha. Dearadh  
 mionsonraithe ar siúl
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TIONSCADAIL OIDHREACHTA

CLÓS SÚGARTHA

TIONSCADAIL DROICHID

TIONSCADAIL REILIGE

TIONSCADAIL STÁISIÚIN DÓITEÁIN

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021 

Foirgneamh Chuan na Canála Ballaí Chathair Luimnigh Tógáil

Cobhsaíocht Shéipéal Chluain Siabhra Céim Reatha

Céim Reatha Críochnaithe Críochnaithe Céim Reatha

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021 

Clós Súgartha Chaladh an Treoigh Tógáil

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Droichead Bhóthar na Páirce Cuid 10 Faomhadh tugtha ag an  
 mBord Pleanála/
 Dearadh Mionsonraithe 

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Balla Teorann Reilig Ardán Naomh Oilibhéir Cuid 8 Pleanáil Deonaithe/Dearadh  
 Mionsonraithe

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Sráid Mulgrave, Stáisiún Dóiteáin, Cathair Luimnigh  Staidéar 

Stáisiún Dóiteáin Féidearthachta    
 Réamhphleanáil 
 Chuid 8
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TIONSCADAIL TITHÍOCHTA
(CÓIRÍOCHT GHINEARÁLTA AGUS CÓIRÍOCHT A BHAINEANN GO SONRACH 
LEIS AN LUCHT SIÚIL) **

TIONSCADAIL TITHÍOCHTA (AN CISTE UM LÁITHREÁIN SHEIRBHÍSE)**

Ainm an Tionscadail Líon na nAonad Am Chéim ag deireadh mhí an   
  Mheithimh 2021

Cluain Maicín, Cathair Luimnigh. 43 Tógáil

An Bhearna Choill, Tobar Phádraig. 24 Dearadh

Sráid an Chláir, Cathair Luimnigh. 7 Réamhthairiscint

Ardán Cholbaird, Mainistir na Féile. 4 Réamhthairiscint

Sráid an Chlochair, Cathair Luimnigh. 2 Staidéir Fhéidearthachta

Páirc na bhFianna, Áth Dara. 31 Dearadh

Céide Radharc an Ghleanna, an tOspidéal. 20 Tógáil

Plás Gough, Bóthar Ros Uí Bhriain, Cathair Luimnigh. 17 Tógáil

1-5 Ardán Liadháin, Bóthar Chill Liaile, Cathair Luimnigh. 5 Tógáil

Cnoc Loinge. 12 Tógáil

Sráid Mulgrave, Cathair Luimnigh. 17 Tógáil

Suíomh na SeanChríostaithe, an Ráth Bán, Cathair Luimnigh. 43 Críochnaithe

Pailís Chaonraí. 16 Staidéir Fhéidearthachta

Sráid Mhichíl, Cathair Luimnigh. 9 Staidéir Fhéidearthachta

Tithíocht Ghrúpa Chluain an Longaigh. 2 Críochnaithe

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Céim 2 Cluain Maicín Staidéir Fhéidearthachta

Suíomh an Curragower Staidéir Fhéidearthachta

Suíomh Guinness Staidéir Fhéidearthachta

Suíomh Cúinne Sonny Staidéir Fhéidearthachta

Páirc Toppins Staidéir Fhéidearthachta
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*  Aistríodh Tionscadail um Chosaint Tuilte 
seachas Scéim Faoisimh Tuilte Oileán an Rí 
chuig Áiteanna agus Réadmhaoin Phoiblí i mí 
na Samhna 2021.

**  Aistríodh Tionscadail Tithíochta chuig an 
Stiúrthóireacht Tithíochta i mí Iúil 2021.

*** Tionscadail Taistil Ghníomhacha arna n-aistriú 
chuig an Stiúrthóireacht Iompair agus 
Soghluaisteachta i mí Iúil 2021.

PLEANÁIL FORBARTHA 

PLEANÁLA 

BAINISTÍOCHT FORBARTHA
Tá an Rannóg Pleanála freagrach as measúnú a 
dhéanamh ar iarratais phleanála a fhaightear ar 
fud an chontae. In ainneoin phaindéim Covid-19, 
ba bhliain ghnóthach í ó thaobh gníomhaíochtaí 
pleanála de agus tháinig méadú leanúnach ar 
chruinnithe réamhphleanála, ar iarratais phleanála 
a fuarthas agus ar fhiosrúcháin ghinearálta ón 
bpobal.

Tháinig méadú 28% ar líon na n-iarratas pleanála a 
fuarthas, agus bhí 1,855 iarratas ann.

Tá méadú suntasach tagtha ar iarratais ar 
thithíocht tuaithe agus ar iarratais ar eastáit 
tithíochta ó ocht n-iarratas in 2020 go 17 n-iarratas 
in 2021.

Rinne an Rannóg Pleanála measúnú agus tuairisciú 
freisin ar thrí Fhorbairt Tithíochta Straitéiseacha 
agus ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh amháin.

Faomhadh líon suntasach iarratas pleanála in 2021. 
Tá sampla de na forbairtí sin sa tábla seo a leanas.

Ainm an Tionscadail An Chéim ag deireadh 2021

Glasbhealach Uirbeach Chaladh an Treoigh Críochnaithe

Bóthar Áth an Mhuillin / Acomhal Bhóthar Pháirc Plassey Réamhdhearadh

Bearta Tosaíochta Bhus Bhóthar an Mhachaire Gailf Réamhdhearadh

Scéim Feabhsaithe Thimpealláin Oileán an Gharráin Dearadh

Scéim Rothaíochta Thimpeallán Raithin go Crosaire Uí Chuinn Réamhdhearadh
Conair Bhus Bhóthar Bhaile Átha Cliath —

Ollscoil Luimnigh go Timpeallán Bhealach na Páirce (Céim 1) Réamhdhearadh

Clár Scáthlán Bus Céimeanna Éagsúla

Bealach Coisithe agus Rothaíochta Institiúid Teicneolaíochta  Réamhdhearadh
Luimnigh go Lár na Cathrach 

Rotharbhealach Shráid an Chláir go Bóthar Condell (céim 1) Réamhdhearadh

Sráid Parnell — Sráid Wickham— Rotharbhealach Shráid an Chláir Staidéir Fhéidearthachta

TIONSCADAIL TAISTIL GHNÍOMHACHA***
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Uimhir   Cur síos ar an bhForbairt Íomhánna
Tagartha
Pleanála 

20/738

20/775

20/1114 
agus 
20/1115

19/1236

Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh. 
Mungairit, Co. Luimnigh. Tógáil iarbhunscoil nua 
1,000 dalta atá tuairim is 11,379 sqm agus atá 
níos mó ná 3 urlár le seomra innealra dín agus 
450 sqm de painéil fhótavoltacha Suíomh nua
bealach isteach agus bóthar inmheánach 
le limistéar tuirlingthe, páirceáil do 90 spás 
uimhrithe, seastán clúdaithe rothar 6 chúirt 
pheile uimhrithe, páirc imeartha, tírdhreachú,
cóireálacha teorann nua.
 
FSS — Ospidéal Ollscoile Luimnigh Síneadh 
4 urlár, 96 leaba singil, bloc bharda 
géarmhíochaine othar cónaitheach le hurlár 
idirdheisiúil seomra innealra, le bheith suite os 
cionn na Roinne Éigeandála atá ann faoi láthair,
mar aon le seirbhísí tacaíochta, oibreacha 
gaolmhara suíomh, innealra breise gaolmhar ar 
fhoirgneamh chéim 1 atá ann cheana, síneadh 
leis na hothair sheachtracha atá ann cheana
an Roinn ag leibhéal 0, 110 spás páirceála
agus oibreacha coimhdeacha gaolmhara.

Mungairit, Co. Luimnigh. Tógáil ar SHUÍOMH 1 
de 96 aonad chónaithe uimhrithe.
Tógáil ar SHUÍOMH 2 de na 96 aonad chónaithe 
uimhrithe. Soláthar Crèche agus Foirgneamh 
Pobail lena n-áirítear limistéar súgartha 
seachtrach (Limistéar Oll-Urláir — 787 sqm, 
Crèche 610 sqm agus Foirgneamh Pobail 177 
sqm). Soláthar spáis oscailte chomhroinnte 
agus phríobháidigh, páirceáil, stóráil rothar, 
stóráil araidí, rocthain feithiclí  agus rochtain 
do choisithe, soilsiú poiblí, tírdhreachú suímh, 
seirbhísí, comharthaíocht, fostáisiún ESB agus 
gach obair forbartha suímh a bhaineann.
Forbairt lena n-áirítear rochtain ar Bhóthar 
Mhungairit (R859).

An Baile Nua, Caladh an Treoigh. Forbairt 
chónaithe ina bhfuil 92 aonad cónaithe, (60 
teach uimhrithe, 32 árasán) Áirítear leis seo
bhloc de 32 árasán uimhrithe a bhfuil de 
rún sainiúil acu freastal ar mhaireachtáil 
neamhspleách do dhaoine níos sine.
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RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA
Airgead a fuarthas in 2021 i gcomhréir leis na 
Scéimeanna Ranníocaíochta Forbartha san iomlán
€2,319,768. Is ionann an t-airgead a fhaightear agus 
laghdú 11 % i gcomparáid le 2020.

CAOMHNÚ AILTIREACHTA 
Oidhreacht Ailtireachta
Cuireann an Oifig Chaomhantais comhairle agus 
tacaíocht ar fáil maidir le cosaint ár n-oidhreachta 
ailtireachta, lena n-áirítear athbhreithniú a 
dhéanamh ar thograí forbartha, scéimeanna 
deontais a riar agus oibriú ar fheachtais feasachta 
poiblí trasrannacha.

Cuireann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta roinnt scéimeanna deontais ar fáil 
chun cabhrú le húinéirí réadmhaoine
an struchtúr cosanta agus na séadchomharthaí 
seandálaíochta a chaomhnú.

Scéim Infheistíochta maidir le hOidhreacht 
Thógtha 
Faoin mbeart sin, a bhí dírithe ar chúnamh 
a thabhairt do thionscadail dhlúthshaothair 
ar mhionscála, tugadh tacaíocht do 22 úinéir 
réadmhaoine. Ba mhéadú amháin é sin ar an 
mbliain roimhe sin agus méadú dhá cheann i 
gcomparáid le 2019. Dámhachtainí, €159,551.50 san 
iomlán (méadú os cionn €41,550 ar 2020), sa raon 
ó íosmhéid €2,500 go huasmhéid €15,000.

Scéim na Struchtúr Stairiúil
As ceithre thionscadal ar bronnadh airgead orthu 
faoin mbeart seo, atá dírithe ar dhiansaothair 
ar mhórscála, tháinig dhá thionscadal chun 
críche. Iomlán de bronnadh €90,429, chuidigh na 
tionscadail le bheith ina n-óglach ceann tuí (áit ar 
tugadh faoi oibreacha athchóirithe freisin) in Áth 
Dara agus an seanstáisiún traenach d’Ardach.

Ciste na Séadchomharthaí Pobail
Maoiníonn an tionscnamh seo le déanaí, atá 
dírithe ar shuíomhanna atá clúdaithe ag Taifead 
na Séadchomharthaí agus na nÁiteanna, staidéir 
agus oibreacha araon. Leithdháileadh maoiniú 
dar luach €50,000 ar dhá shuíomh shuntasacha, 
ceann amháin sa Cheantar Uirbeach agus ceann 
eile i gceantar an chontae, chun Pleananna 

Caomhantais a ullmhú chun cabhrú leis na húinéirí 
tábhacht a gcuid séadchomharthaí a shainiú. Cé 
gur cuireadh tús leis an obair ullmhúcháin sa dá 
chás, ní fhoilseofar na taighde a cuireadh i gcrích 
go dtí níos déanaí in 2022.

FORFHEIDHMIÚ PLEANÁLA 
Tá an Rannóg Pleanála freagrach as forbairt 
neamhúdaraithe a rialáil, agus leagtar amach sa 
tábla thíos an ghníomhaíocht forfheidhmithe a 
rinneadh in 2021.

TÓGÁIL FAOI CHÚRAM 

Thóg Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
aon eastát tithíochta amháin faoi chúram in 2021.

CEADÚNÚ
I ngeall ar Phaindéim COVID-19, agus gnólachtaí 
ag dul in oiriúint do bhealaí nua oibre, tháinig 
méadú suntasach ar líon na n-iarratas a fuarthas 
agus a ceadaíodh.  In 2021, d’eisigh an Chomhairle 
50 Ceadúnas Bord agus Cathaoireach Tábla agus 
Ceadúnais Cathaoirligh agus 17 gceadúnas le 
haghaidh tógálacha in 2021. Eisíodh 53 cheadúnas 
Corrthrádála freisin.

Gearáin a Fuarthas 464
Diúltaithe/Réitithe 151
Litreacha Rabhaidh a Eisíodh 300
Fógraí Forfheidhmiúcháin a Eisíodh 100
Ionchúisimh a Tionscnaíodh 35
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AN COMHSHAOL, AN ÁINEAS AGUS 
AN TATHRÚ AERÁIDE 

AN COMHSHAOL 
Tá údaráis áitiúla in Éirinn freagrach as réimse 
leathan feidhmeanna comhshaoil lena n-áirítear 
gníomhú ar son na haeráide, caomhnú ár 
n-oidhreachta nádúrtha, rialáil agus ceadúnú 
comhshaoil agus soláthar agus cothabháil 
páirceanna agus spásanna oscailte.

GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE 
I gcomhréir leis an gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe, 
agus leis an bPlean Náisiúnta um Ghníomhú ar 
son na hAeráide 2019, ghlac Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh straitéis um oiriúnú don 
athrú aeráide in 2019. Cuireadh bliain a dó den 
Phlean Cur Chun Feidhme maidir leis an Straitéis 
um Oiriúnú don Athrú Aeráide i gcrích in 2021. Ag 
deireadh na bliana, rinneadh dul chun cinn maidir 
le 85 % de na gníomhaíochtaí sa straitéis.

Glacadh an tAcht um Ghníomhú ar son na 
hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 
2021 ina dhlí i mí Iúil. San áireamh ina fhorálacha 
tá ceanglas nach mór do gach údarás áitiúil 
plean gníomhaíochta aeráide údaráis áitiúil a 
fhorbairt, lena n-áireofar moltaí maidir le maolú 
agus oiriúnú araon, chun tacú leis an aistriú chuig 
geilleagar ísealcharbóin. Cuireadh tús leis an obair 
ullmhúcháin ar an bplean gníomhaíochta ar son na 
haeráide in 2021.

Chuir an Chomhairle iarratais isteach ar dhá 
shuíomh phíolótacha atá faoi úinéireacht na 
Comhairle faoin Scéim Cruthaithe Coillearnaí a 
tugadh isteach le déanaí. Lean an Chomhairle 
uirthi ag obair go dlúth le Oifig Réigiúnach 
Chlár Mara an Atlantaigh Theas um Ghníomhú 
ar son na hAeráide, agus ár n-údaráis áitiúla 
chomhpháirtíochta sa réigiún, ar roinnt tionscadal 
a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide.

CAIGHDEÁN BAINISTÍOCHTA 
FUINNIMH ISO 50001
Is caighdeán deonach é ISO 50001 chun córas 
bainistíochta fuinnimh a dhearadh, a chur i 
bhfeidhm agus a chothabháil. Tá sé mar aidhm 

leis an gcaighdeán cabhrú le heagraíochtaí córas 
bainistíochta fuinnimh a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm. Is creat é chun straitéisí teicniúla agus 
bainistíochta a chur i bhfeidhm a laghdóidh go 
suntasach costais fuinnimh agus astaíochtaí gás 
ceaptha teasa le himeacht ama.

Áirítear ar chomhpháirteanna an chórais beartas 
fuinnimh a chruthú, cuspóirí chun feabhas a chur ar 
úsáid éifeachtúil fuinnimh, amlíne le spriocdhátaí 
le haghaidh cuspóirí a bhaint amach agus plean 
gníomhaíochta a shonraíonn go cruinn conas a 
bhainfear amach cuspóirí na heagraíochta.

Choinnigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh caighdeán bainistíochta fuinnimh ISO 
50001 in 2021.

AN BHITHÉAGSÚLACHT
Leanann an Rannóg Comhshaoil ag tabhairt faoi 
shraith tionscnamh agus tionscadal chun tacú le 
feabhsú na bithéagsúlachta sa chontae.

PLEAN PAILNEOIRÍ UILE NA 
hÉIREANN 2015-2020
Lean an Chomhairle lena tiomantas do Phlean 
Pailneoirí Uile-Éireann (AIPP) trí líon suntasach 
ceantar a fhágáil neamhghearrtha sa chathair agus 
sa chontae. Cuireadh comharthaíocht “Lig it Bee” 
in airde sna háiteanna seo chun an pobal a chur ar 
an eolas.

Tugadh “Lig it Bee” ar rannóga i roinnt páirceanna 
na Comhairle, Castletroy, Mayorstone, Mungairit 
agus an Caisleán Nua Thiar agus tugadh cead 
dóibh forbairt a dhéanamh ar mhóinéir bláthanna 
fiáine a bhainistítear le gearrtha amháin agus 
ardaitheoir in aghaidh na bliana, chonaic sé seo 
méadú ollmhór ar bhithéagsúlacht i ghearr ama.
 Rinneadh suirbhé Mo Phointe chun spéis an 
phobail a mheas maidir le níos mó spásanna glasa 
a cheadú le forbairt mar limistéir lus an fhiáin chun 
bithéagsúlacht a mhéadú.

Le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta, 
coimisiúnaíodh dearaí atá cairdiúil do phailneoirí 
do 12 timpeallán san iomlán sa Chathair agus 
sa Chontae. Táthar ag súil le gnólachtaí a 
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earcú chun urraíocht a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm na ndearaí sin. Fuair dhá thimpeallán 
an Chill Mocheallóg agus Cill Muire urraíocht 
chorparáideach agus cuireadh suas iad in 2021. Tá 
leas corparáideach curtha in iúl freisin i roinnt de 
na timpealláin eile.

SPEICIS IONRACHA
Tháinig deireadh le tionscadal trí bliana an Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
(NBAP) a mhaoinigh an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil (DHLGH) chun Hogweed Giant 
ar Abhainn Loobagh a rialú i mí Mheán Fómhair, 
leis an gcinneadh leanúint leis an tionscadal ar 
feadh ceathrú bliain go dtí Meán Fómhair 2022, 
maoinithe ag an gComhairle. Go dtí seo tá leibhéal 
ratha níos airde bainte amach ag an tionscadal ná 
mar a bhíothas ag súil leis ag an tús agus léiríonn 
na torthaí go dtí seo go bhfuil modhanna rialaithe 
láimhe éifeachtach agus éifeachtúil araon.

TÁ MUINÍN AG AIBHNEACHA NA 
MAIGUE
Bunaíodh Iontaobhas Abhainn na Maigue i 2016. 
Tá sé mar aidhm ag an iontaobhas oibriú le pobail 
áitiúla chun a chinntiú gur féidir le haibhneacha 
agus lochanna dobharcheantar na Máirse a 
lánacmhainneacht a bhaint amach ó thaobh an 
chomhshaoil agus an áineasa araon.

Lean an Chomhairle de thacaíocht a thabhairt don 
obair a rinne Iontaobhas Aibhneacha na Máirse in 
2021, agus d’éascaigh sí an obair sin, ar obair í atá á 
bunú mar thionchar suntasach ar dhobharcheantar 
na Mairse.

DUAIS DUILLEOG GHLAS NA 
hEORPA
Cainéal Tube You Tube i Luimneach, Cathair 
Ghlas na hEorpa 2020 youtube.com/c/
LuimneachEuropeanGreenLeafCity/null 
gníomhach le seimineáir ghréasáin a phostáil go 
rialta ag clúdach téamaí bithéagsúlachta éagsúla.

BONNEAGAR GORM AGUS GLAS
Leanann an Rannóg Comhshaoil ag díriú ar 
fhorbairt, feabhsú agus cothabháil ár spásanna 
oscailte poiblí. Áiríodh leis sin roinnt pleananna 

agus straitéisí a chur i bhfeidhm chun spásanna 
oscailte a fheabhsú timpeall na cathrach agus an 
chontae. identify key BGI projects in the study 
area. Tugadh céimeanna 1 agus 2, inar leagadh 
amach an bonn fianaise (tiománaithe do BGI, 
athbhreithniú ar bheartas pleanála, bailiú sonraí, 
ceardlanna do pháirtithe leasmhara, iniúchadh 
spáis oscailte) i gcrích in 2021, agus cuireadh tús 
le Céim 3, dréachtghníomhaíochtaí/sraith i mí na 
Nollag 2021.

STRAITÉIS MAIDIR LE BONNEAGAR 
GLAS GORM 
D’éirigh leis na comhairleoirí, Comhairleoirí Úsáide 
Talún Teo., an Straitéis um Bonneagar Glas Gorm a 
ullmhú. I mí an Mhárta, cuireadh tús le forbairt an 
Bhonneagair Ghoirm Ghlais. Cabhróidh an straitéis 
seo chun bonn eolais a chur faoi phleanáil úsáide 
talún agus chun príomhthionscadail BGI sa réimse 
staidéir a shainaithint.

URBACT SLÁINTE AGUS SPÁS GLAS
Fuarthas faomhadh cistiúcháin do chéim a dó 
de Shláinte agus Spás Glas URBACT i mí na 
Bealtaine 2020. Is é is aidhm don tionscadal seo 
plean gníomhaíochta a fhorbairt do spásanna 
glasa roghnaithe sa chathair, lena n-áirítear Eastát 
Baggott agus roinnt spásanna glasa cónaithe, 
rud a chuirfidh lena luach ó thaobh na sláinte, na 
folláine agus na bithéagsúlachta de. Tá Luimneach 
ar cheann de naoi gcathair chomhpháirtíochta ó 
gach cearn den Eoraip. Tá an tionscadal faoi stiúir 
Bhúdaipeist.

Tugadh faoi chomhoibriú agus rannpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara maidir leis an tionscadal chun 
bonn eolais a chur faoi Phlean Gníomhaíochta 
Comhtháite (IAP). Forbraíodh an IAP i gcomhairle 
le Grúpa Áitiúil Urbact agus tugadh cuairteanna 
ar gach suíomh URBACT le páirtithe leasmhara. 
Cuireadh gníomhaíochtaí ar scála beag (plandú 
bláthanna fiáine, cainteanna bithéagsúlachta agus 
siúlóidí agus cúrsa treodóireachta agus oiliúint) i 
gcrích ar fud roinnt suíomhanna idir Bealtaine agus
Samhain. Thíolaic comhpháirtithe URBACT 
dréacht-IAP agus rinne comhpháirtithe URBACT 
athbhreithniú piaraí air i mí Dheireadh Fómhair.
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TÉANN FÍS 2020 AR BHEALAÍ 
GLASA
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
ar cheann de 49 gcomhpháirtí sa tionscadal 
uaillmhianach seo, a bhfuil sé mar aidhm aige 
réitigh dhúlra-bhunaithe a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm d’fhonn ceantair uirbeacha a dhéanamh 
níos inbhuanaithe. Tá an tionscadal seo á stiúradh 
ag Ollscoil Luimnigh.

MAOINIÚ ÉIRE SHLÁINTIÚIL
Thug Éire Shláintiúil €18,000 chun gairdín 
bithéagsúlachta a fhorbairt in Eastát Baggott/Páirc 
na Portaingéile. Cuireadh tús le tógáil an Ghairdín 
in 2021 agus críochnófar an tionscadal faoi mhí an 
Mhárta 2022.

PÁIRCEANNA AGUS TÍRDHREACHÚ 
Lean Rannóg na bPáirceanna ag cothabháil 
páirceanna, clóis súgartha agus áiseanna poiblí de 
réir na gcaighdeán is airde. 

Dhá Stádas Brataí Glasa le linn ar an gcéad dul síos, 
choinnigh Páirc an Phobail i gCathair Luimnigh 
a stádas Bratach Glas, agus in Ionad Cuairteoirí 
Loch Goir bronnadh stádas Brataí Glasa den chéad 
uair, rud atá ina léiriú ar an gcaighdeán a baineadh 
amach dá áiseanna poiblí.

Lean méadú suntasach ar líon na ndaoine a 
úsáideann na páirceanna agus na háiseanna, mar 
thoradh ar Covid-19. Tháinig méadú suntasach 
ar líon na gcosán poiblí ag baint úsáide as na 
páirceanna agus áiseanna ar fud na cathrach 
agus an chontae agus an fhoireann ag cinntiú gur 
cuireadh dea-chleachtais i bhfeidhm in áiseanna 
poiblí.

Suiteáladh siúlbhealaí nua i bPáirceanna 
Janesboro, Mayorstone, Vartry, Cathair Davin agus 
Chaisleán na gCros, agus críochnaíodh oibreacha 
feabhsúcháin siúlóide i bPáirc an Phobail, 
Westfield Bogaigh, Ted Russell agus Páirceanna Uí 
Bhriain, Corbally Dearg agus Eastát Baggott.
Lean an Chomhairle de chlár fairsing gearrtha 
féir a chur ar fáil don phobal in 2021, ag gearradh 
thart ar 260 heicteár féir idir Márta agus Deireadh 
Fómhair ar uainchlár coicísiúil. Tháinig méadú ar 
cheantair a bhí fágtha le fás chun tacú le Plean 
Pailneoirí Uile-Éireann.

Suiteáladh siúlbhealaí nua i bPáirceanna 
Janesboro, Mayorstone, Vartry, Cathair Davin agus 
Chaisleán na gCros, agus críochnaíodh oibreacha 
feabhsúcháin siúlóide i bPáirc an Phobail, 
Westfield Bogaigh, Ted Russell agus Páirceanna 
Uí Bhriain, Corbally Dearg agus Eastát Baggott. 
Críochnaíodh oibreacha feabhsúcháin breise i 
bPáirc Janesboro agus i bPáirc Varty.

Suiteáladh táblaí picnicí nua trasna páirceanna 
poiblí chun cur le Clár Cúnaimh Samhraidh 
Allamuigh Luimnigh. Tháinig méadú ar chumas 
an tionscadail bhliantúil “Bridges in Bloom” lena 
n-áirítear ciseáin bhlátha a chrochadh go bliantúil 
ar dhroichid ar chuir chuige na Cathrach le ciseáin 
bláthanna breise suiteáilte ar shráideanna lár na 
cathrach.

COSAINT AGUS FORFHEIDHMIÚ AN 
CHOMHSHAOIL
Tá údaráis áitiúla in Éirinn freagrach as réimse 
leathan feidhmeanna comhshaoil,
lena n-áirítear rialáil agus ceadúnas comhshaoil. 
Clúdaíonn na feidhmeanna seo torann, cáilíocht an 
aeir, bainistiú dramhaíola, cáilíocht an uisce agus 
bruscar.

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TORAINN 
(NAP) 2018-2023
Is é is aidhm don Treoir um Thorann Comhshaoil 
(2002/49/CE) córas a chur ar bun ar fud na hEorpa 
chun foinsí torainn timpeallachta a shainaithint, 
chun an pobal a chur ar an eolas faoi shonraí 
ábhartha torainn agus chun na bearta is gá a 
dhéanamh chun nochtadh torainn a sheachaint, 
a chosc nó a laghdú. Ullmhaíodh an Plean 
Gníomhaíochta Torainn seo i gcomhréir leis na 
rialacháin sin agus tá sé dírithe ar bhainistiú 
straitéiseach fadtéarmach a dhéanamh ar thorann 
timpeallachta ó chórais iompair i.e. torann tráchta, i 
gcathair agus i gcontae Luimnigh araon.

Baineadh úsáid as bogearraí samhaltaithe chun 
scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag 
bearta maolaithe éagsúla in dhá cheann de na 
teophointí a sainaithníodh i dtorann Luimnigh
Plean Gníomhaíochta 2018 go 2023. Is iad 
Monaleen, Baile Chuimín, Tobar Phádraig agus 
Doras Dúill na limistéir le measúnú a dhéanamh 
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ar bhearta. Rinneadh anailís costais is tairbhe 
i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann atá 
curtha i gcrích do spotaí te Monaleen agus 
Ballycummin. Tá dul chun cinn déanta le linn 
2021 ar na léarscáileanna torainn straitéiseacha a 
tháirgeadh don chéad bhabhta eile de phleanáil 
gníomhaíochta torainn.

LÁITHREÁIN LÍONTA TALÚN 
STAIRIÚLA A BHAINISTIÚ
Bainistíonn an Chomhairle dhá láithreán 
líonta talún dúnta atá ceadúnaithe ag an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
(EPA). Tá ceann amháin lonnaithe ag an bPáipéad 
Fada i gceantar na cathrach agus an ceann eile i 
nGort an Droma in aice le Shanagolden.

Ag líonadh talún Gortadroma tá tionscadal 
dramhaíola go fuinneamh, a úsáideann gás líonta 
talún (mheatán) chun leictreachas a ghiniúint, 
a onnmhairítear chuig an líonra leictreachais. 
Cuireann sé sin le dícharbónú na heangaí náisiúnta 
agus tacaíonn sé leis an tslándáil fuinnimh. 
Bunaithe ar fhigiúirí a bhí ar fáil don chéad aon 
mhí dhéag den bhliain, baineadh úsáid as an ngás 
líonta talún ag Gort an Dochúraim chun beagán 
níos mó ná 3.3 MW/h (megawatt/hours) de 
leictreachas a ghiniúint a ghineann glanioncam de 
€134,000 thar an aon mhí dhéag sin.

Ina theannta sin, tá 26 láithreán stairiúla líonta 
talún i Luimneach i.e. dúnadh na láithreáin líonta 
talún a bhí á n-oibriú ag an gComhairle sular 
tugadh isteach córas ceadúnaithe.

AN RIALACHÁN MAIDIR LE 
DRAMHAÍL
Tá áiseanna dramhaíola agus bailitheoirí 
dramhaíola i Luimneach á rialú faoi na hAchtanna 
um Bainistiú Dramhaíola agus na rialacháin 
ghaolmhara. Deonaíonn comhlachtaí náisiúnta nó 
lárnacha roinnt údaruithe, e.g. ceadanna bailithe 
dramhaíola, ach déanann Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh monatóireacht orthu agus 
iad a fhorfheidhmiú go háitiúil. Is iad Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh a dheonaíonn 
daoine eile.

Amhail ag deireadh 2021, rinne an Chomhairle 
monatóireacht agus forfheidhmiú ar a 19 Deimhniú 
Clárúcháin reatha agus ar 44 Chead Saoráide 
Dramhaíola.

Tá sé freagrach freisin as 83 Bailitheoir Údaraithe 
Dramhaíola a fhorfheidhmiú/monatóireacht 
a dhéanamh orthu. Ní mór monatóireacht a 
dhéanamh ar gach údarú chun a sheiceáil an bhfuil 
a n-oibleagáidí reachtúla á gcomhlíonadh acu.

FOIREANN AEIR, TORAINN AGUS 
UISCE
Tá an Fhoireann Aerthorainn agus Uisce freagrach 
as reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm 
a bhfuil sé mar aidhm léi cáilíocht an uisce agus 
cáilíocht an aeir a chosaint agus a fheabhsú agus 
torann, sláinte phoiblí agus núiseanna eile a chosc 
nó a mhaolú.

CEADÚNÚ URSCAOILTE
Tá an Chomhairle freagrach as eisilteach trádála 
agus séarachais a cheadúnú in uiscí ó thionscail 
nach bhfuil séarachta. Tá 29 gceadúnas den sórt 
sin i bhfeidhm faoi láthair a chlúdaíonn réimse 
áiseanna, lena n-áirítear óstáin, tithe altranais, 
cairéil agus áitribh thionsclaíocha. Rinneadh 
scagadh ar na ceadúnais sin go léir lena chinntiú 
go bhfuil na coinníollacha a ghabhann leo ag luí 
le comhlíonadh oibleagáidí cáilíochta uisce na 
Comhairle.

INIÚCHTAÍ UMAIR SHEIPTEACHA
Leanadh leis an gclár náisiúnta d’iniúchtaí umair 
sheipteacha in 2021 agus cuireadh 89 gcigireacht i 
gcrích agus rinneadh gníomhaíocht iomchuí i gcás 
inar sainaithníodh easnaimh.

CÁILÍOCHT AN AEIR
Significant efforts continued in 2021 to raise 
Leanadh le hiarrachtaí suntasacha in 2021 chun 
feasacht a mhúscailt maidir leis na Rialacháin 
maidir le Breoslaí Soladacha agus maidir leis 
an toirmeasc ar bhreoslaí deataithe a mhargú, 
a dhíol, a dháileadh nó a dhó taobh istigh den 
limistéar srianta. Rinneadh feachtais feasachta ag 
baint úsáide as póstaeir agus na meáin shóisialta. 
Rinne an fhoireann cigireachtaí ar mhiondíoltóirí 
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breosla agus ar mhórdhíoltóirí. D’oibrigh an Roinn 
go dlúth leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide (DECC) ar úsáid ábhar poiblíochta.
Suíonn ball foirne ar mheitheal DECC chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú an Achta um 
Thruailliú Aeir, 1987 agus bhain an grúpa seo dul 
chun cinn suntasach amach in 2021 le tuarascáil 
atá le cur faoi bhráid an Aire go luath in 2022.

GEARÁIN TORAINN
Leanann an Roinn ag freagairt do ghearáin a 
líomhnaíonn núis torainn. Sa chás go bhfuil an 
fhoinse bunaithe mar fhoinse thionsclaíoch nó 
tráchtála, imscartar foireann oilte chun imscrúdú a 
dhéanamh. I gcás tuairiscí ar núis torainn tí, cuirtear 
in iúl do chustaiméirí, de réir prótacail náisiúnta, 
faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil dóibh 
faoin Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil, 1992.

TREOIR RÉIME UISCE (CTU))
Dhírigh foireann CTU na Comhairle a cuid 
iarrachtaí taobh amuigh de na réimsí tosaíochta 
gníomhaíochta agus rinne siad measúnuithe 
imscrúdaithe i ndobharlaigh uisce eile atá i mbaol 
chun na brúnna suntasacha a aithint a fhágann go 
bhfuil na dobharlaigh sin i mbaol nach mbainfear 
amach cuspóirí an CTU. Rinne an fhoireann 133 
mheasúnú feirme, lena n-áirítear cigireachtaí 
fisiciúla agus bearta leantacha deisce agus 
measúnuithe riosca.. D’oibrigh siad go dlúth leis an 
bpobal feirmeoireachta chun aghaidh a thabhairt 
ar fhadhbanna inar aithníodh iad, agus d’fhreagair 
siad 58 eachtra truaillithe. 

Bhí tionchar suntasach ag Covid-19 ar obair 
na bhfoirne, rud a chuir teorainn le líon na 
gcuairteanna feirme a d’fhéadfaí a thabhairt, ach 
leanadh le measúnuithe abhann mar is gnách ar 
feadh cuid mhaith den bhliain.

Oibríonn Foireann Réigiúnach an Chláir Uiscí na 
nÚdarás Áitiúil (LAWPro) go dlúth le foireann na 
Creat-Treorach Uisce (WFD). Tá foireann LAWPro 
dírithe ar na réimsí gníomhaíochta tosaíochta a 
sainaithníodh sa Phlean Bainistíochta Abhantraí 
2017-2021 i gContaetha Luimnigh, Chorcaí agus an 
Chláir.

I measc na réimsí sonracha gníomhaíochta 
a bhain le cáilíocht an uisce in 2021, bhí cur i 
bhfeidhm na gclár beart faoin gCreat-Treoir Uisce 
(CTU), go háirithe i ndáil le talmhaíocht, tionscail 
neamhshábháilte agus umair sheipteacha. 
Chríochnaigh an Chomhairle gach cigireacht umair 
sheipteacha a sannadh di faoi Phlean Cigireachta 
Náisiúnta an EPA.

BAINISTÍOCHT BRUSCAIR
Áirítear ar Fhoireann Bainistíochta Bruscair na 
Comhairle cúigear Cigirí a dhéanann patróil 
dhumpála bruscair/dumpála neamhdhleathacha ar 
fud na Cathrach agus an Chontae. 

Lean an Fhoireann Bainistíochta Bruscair ag 
tabhairt aghaidh ar na fadhbanna a bhaineann le 
bruscar, cuileáil agus dumpáil mhídhleathach le 
linn 2021 trí fhorálacha na nAchtanna um Thruailliú 
ó Bhruscar, na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola, 
a fhorfheidhmiú. Riarann an Chomhairle Fodhlíthe 
Chathair agus Chontae Luimnigh (Dramhaíl 
Teaghlaigh agus Tráchtála a Leithscaradh, a Stóráil 
agus a Chur i Láthair).

Tá cuspóirí Phlean Bainistíochta Bruscair 2019-
2022 na Comhairle á gcur i bhfeidhm ag an 
Dramhaíl Tí, Glanadh Sráide, Feasacht Chomhshaoil 
agus Seirbhísí Tacaíochta Pobail/Tithíochta
Foirne. Baintear úsáid leanúnach as meascán 
de bhearta feasachta/forfheidhmiúcháin 
chun an treocht a bhaineann le gníomhaíocht 
neamhdhleathach diúscartha dramhaíola sa 
chathair agus sa chontae a chosc.

Taifeadadh os cionn 1,558 cás i rith na bliana agus 
rinne foireann Forfheidhmithe 4,370 cigireacht. 
Eisíodh 224 fíneáil ar an láthair do bhruscar/do 
chur i láthair cionta dramhaíola. Bhí méid iomlán 
an ioncaim ó spotfhíneálacha os cionn
€11,500. Tarchuireadh 42 chás le haghaidh 
imeachtaí dlíthiúla faoi na hAchtanna um Thruailliú 
ó Bhruscar/Bainistiú Dramhaíola. Cuireadh 
bailchríoch ar 13 chás sa Chúirt.

Eisíodh 580 forfheidhmiú “eile” san iomlán, lena 
n-áirítear Rabhaidh, Fógraí, Treoracha i rith na 
bliana. Eisíodh suirbhéanna Diúscairt Dramhaíola 
Tí chuig réadmhaoin i gceantair uirbeacha/tuaithe 
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chun a fháil amach go raibh socruithe cuí bailithe 
bruscair i bhfeidhm ag teaghlaigh. 

Tugadh faoi oibreacha glantacháin agus coiscthe 
ag 40 suíomh bruscair sa chathair agus sa chontae 
faoi Scéim Tionscnaimh Frithdhumpála 2020 
arna riar ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide.

CIGIREACHTAÍ COMHSHAOIL 
Ceanglaítear ar gach údarás áitiúil in Éirinn plean 
cigireachta comhshaoil bliantúil a ullmhú, a 
thuairiscítear don Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil. Le linn 2021, d’ainneoin na srianta 
sláinte poiblí, rinne an fhoireann forfheidhmithe 
breis agus 10,000 cigireacht comhshaoil. Bhí cuid 
acu sin mar fhreagra ar níos mó ná 3,700 gearán 
comhshaoil a fuarthas i rith na bliana; bhí roinnt 
eile mar chuid de Phlean Cigireachta 2021.

(*Tá gach staidreamh a chuirtear ar fáil faoi réir a 
thuilleadh fíoraithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil).

 Uimhir Earra

 42 Feithiclí Tréigthe a Bhaint
 39 Forfheidhmiú Truaillithe Aeir
 33 Dearbhuithe Airteagal 27 - de réir táirg
 6 Fhorfheidhmiú Tráchtáil de Dhramhaíl a    
  Dhó sa Chúlchlós
 52 Fhorfheidhmiú Teaghlaigh de Dhramhaíl a  
  Dhó sa Chúlchlós  
 10 Forfheidhmiú Rialachán Ceallraí
 31 Cead Fásra Talmhaíochta a Dhó  
 31 Fásra Talmhaíochta a Dó  
 13 Forfheidhmiú Tráchtála Dramhbhia
 102 Bailiúchán Dramhaíola Glantacháin Pobail  
 282 Forfheidhmiú Dramhaíola Tógála agus    
  Scartála
 13 Struchtúir Chontúirteacha
 30 Teastas Péinteanna DECO
 10 Cigireachtaí DECO ar Phéinteanna
 29 Forfheidhmiú Scaoileadh chuig Uiscí
 4 Cigireachtaí Scaoileadh chuig Uiscí
 763 Fodhlíthe um Bruscar Madraí agus Rialú    
  Madraí  
 4 Forfheidhmiú Teaghlaigh Dramhbhia
 11 Údarú Táirgeora Feithiclí i nDeireadh Ré    
  (ELV)  
 34 Forfheidhmiú Rialacháin um Fheithiclí i    
  nDeireadh Ré (ELV)

 Uimhir Earra

 1,193 Suirbhé ar Dhiúscairt Dramhaíle Tí
 0 Forfheidhmiú na Rialachán Tobhach    
  Líonadh Talún
 7 Feascacht Pobail ar Bhruscar agus ar    
  Dhramhaíl
 2,793 Forfheidhmiú Rialachán Bruscair
 1 Monatóireacht ar Thorann
 54 Forfheidhmiú Núise Torainn Nuisance
 14 Deimhniú Tuaslagóirí Orgánacha (VOC)
 4 Údarúcháin Rialachán Pacáistithe
 12 Forfheidhmiú Údarúcháin Rialachán    
  Pacáistithe
 9 Fodhlíthe maidir le Toirmeasc Ábhar    
  Fógraíochta
 85 Fodhlíthe maidir le Cur i Láthair Dramhaíle
 30 Forfheidhmiú Sláinte Poiblí
 10 Fhorfheidmiú Tobhaigh Mhálaí Plaisteacha
 89 Iniúchtaí ar Dhabhcha Séarachais
 0 Údarúcháin Rialachán maidir le Sludach    
  Séarachais
 20 Forfheidhmiú Rialachán maidir le Breosla    
  Soladach
 19 Glanadh Sráide
 40 Ceadanna Bailithe Dramhaíola
 37 Forfheidhmiú Ceadanna Bailithe    
  Dramhaíola
 51 Ceadanna Saoráide Dramhaíola
 47 Forfheidhmiú Ceadanna agus Clárúcháin    
  Saoráide Dramhaíola
 13 Forfheidhmiú Dramhbhia
 1,068 Forfheidhmithe Réachtaíochta Dramhaíle
 13 Forfheidhmiú Bonn Dramhaíola
 129 Forfheidhmiú Truaillithe Uisce
 9 Forfheidhmiú Rialachán WEEE

 Uimhir Earra

 3 Tionscail eastóscacha (cairéil) Bainistíocht    
  Dramhaíola  
 133 Cigireachtaí Feirme
 4 Údaruithe agus Rialacháin Phlaisteacha    
  Feirme  
 118 Forfheidhmiú Bainistíochta Dramhaíola    
  Guaisí  
 0 Cothabháil Líonadh Talún Stairiúil
 0 Córas Bailithe Dramhbhia Teaghlaigh
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ÚDARACHÁIN CHOMHSAOIL
D’eisigh agus d’athbhreithnigh an Chomhairle 
roinnt údarachán do dhaoine aonair/chomhlachtaí 
d’fhonn truailliú comhshaoil a chosc/laghdú.

STRUCHTÚIR CHONTÚIRTEACHA
Tá dualgas ar an gComhairle an pobal agus/nó 
áititheoirí a chosaint faoin Acht Rialtais Áitiúil 
(Seirbhísí Sláintíochta). Baintear é sin amach trí 
chigireachtaí agus trí fhógraí forfheidhmithe.

ACHOIMHRE 2021

IONAID ATHCHÚRSÁLA AGUS 
BAINC BUIDÉAL
Tá 68 suíomh bainc buidéal á mbainistiú ag an 
gComhairle. Tá trí ionad athchúrsála lonnaithe 
sa Chaisleán Nua Thiar, i gCill Mocheallóg agus i 
Mungairit.
Oibríonn an t-ionad athchúrsála i Mungairit clós 
dramhaíola glaise freisin chun dramhaíl ghlas 
a thógáil agus múirín a ghiniúint, ar féidir leis 
an bpobal leas a bhaint as. Coinnítear laethanta 
speisialta bailithe dramhaíola freisin, lena n-áirítear 
diúscairt dramhaíola guaisí agus lá stiallta rúnda.

I mbliana tháinig méadú ar líon na dteaghlach a 
bhí ag úsáid na n-áiseanna athchúrsála. Bhí sé seo 
mar thoradh díreach ar Covid-19 agus ar líon na 
ndaoine a bhain leas as an deis chun díchlú agus 
feabhsuithe baile a dhéanamh.

REILIGÍ 
Ghlac na Comhaltaí Tofa le Straitéis Talún 
Adhlactha ag Cruinniú na Comhairle a tionóladh 
i mí na Bealtaine. Aithnítear sa Straitéis seo an 
áit a bhforbrófar reiligí nua as seo go ceann 20 
bliain agus go dtabharfar tús áite do mhaoiniú 
d’oibreacha feabhais ar struchtúir stairiúla atá suite 
taobh istigh de thailte adhlactha.

Tá an fhoireann chothabhála Reiligí freagrach as 
os cionn 250 reilig a chothabháil ar fud Chathair 
agus Chontae Luimnigh. Faigheann siad cúnamh 
sa ról seo ó 133 Grúpa Pobail a chuireann cúnamh 
luachmhar ar fáil le gearradh féir, etc. i 192 reilig. Is 
é an caighdeán ard a gcoinnítear na reiligí seo ná 
creidmheas do na grúpaí áitiúla seo.

In 2021, fuair Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh deontas €70,000 faoi Chiste na 
Séadchomharthaí Pobail (An Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta) i dtreo oibreacha 
Chéim 2 ag Séipéal Chluain Síor in aice le hAth 
Dara. Sa bhliain 2010, bhí an binn thiar leag ag ball
an phobail. In 2020, d’íoc Ciste na Séadchomharthaí 
Pobail as Céim 1 as athphíobán a dhéanamh agus 
an chábla a bhaint den reilig. Rinne oibreacha 2021 
an chuid eile den fhoirgneamh a chomhdhlúthú 
faoi Toiliú na nAirí.

Earra Uimh.

Ceadanna Saoráide 12

Dramhaíola Deimhnithe 4

Clárúcháin Tuaslagóirí Orgánacha 2

Aeir do Mhínitheoirí Feithicle 4
Pointí Bailithe Plaistigh Feirme 0

Pointí bailithe Dramhthrealamh Leictreach agus 
Leictreonach agus Cadhnraí Dramhaíola 8

Údaruithe chun a cheadú d’Fheirmeoirí Dramhaíl 0

Talmhaíochta Ghlas a dhó 201

Ceadúnais maidir le Scaoileadh go hUisce 2

Earra Uimh.

Cásanna a osclaíodh 8

Cásanna dúnta: (9 arna dtabhairt anonn ó  13
bhlianta roimhe sin)

Cásanna a imscrúdaíodh ach nach meastar  11
a bheith contúirteach

Líon iomlán na gcásanna a imscrúdaíodh 17

Eaglais Chluain Siúire
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FUINNEAMH AGUS ASTAÍOCHTAÍ  
Choinnigh Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Caighdeán Bainistíochta Fuinnimh 
ISO50001 in 2021.

Costas agus Tomhaltas Fuinnimh 2021

GNÍOMHARTHA A RINNEADH 
IN 2021 
In 2021, thug Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh faoi réimse tionscnamh chun feabhas a 
chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, lena n-áirítear:

Uasghrádú ar Fhabraic agus Seirbhísí Foirgníochta 
— 100 MWh de choigilteas

Soilsiú Poiblí — 140 MWh de choigilteas Iompar/

Feithiclí — 80 MWh de choigilteas 

Iomlán 2021-320 MWh de choigilteas

In 2022, tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh tabhairt faoi réimse tionscnamh 
chun ár bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, lena 
n-áirítear:
   
Uasghrádú ar Sheirbhísí Uisce — MWh de 
choigilteas

Uasghrádú ar Fhabraic agus Seirbhísí Foirgníochta 
— 250 MWh de choigilteas

Soilsiú Poiblí — 230 MWh chun Iompar/Feithiclí a 
shábháil — 70 MWh de choigilteas 

Iomlán 2022-550 MWh de choigilte 

Eaglais Chluain Siúire © Rubicon Heritage Services Ltd.

Eangach Leictreachais 2021 15,585.89 - MWh

Breoslaí Iontaise 2021  11,165.36 - MWh

Fuinneamh In-Athnuaite 2021 0 - MWh 

Ídiú Iomlán Fuinnimh  26,751.25 - MWh

Leictreachas 2021 - Caiteachas 
Bliantúil Iomlán €2,774,288

Leictreachas 2021 - Caiteachas Bliantúil 
ar Sheirbhísí Uisce €34,914

Leictreachas 2021 - Caiteachas Bliantúil 
ar Shoilsiú Poiblí €2,025,255

Leictreachas 2021 - Seachas uisce agus PL €714,119

Breoslaí Bóthair 2021 (díosal / peitreal / 
bithbhreosla) - Caiteachas Bliantúil Iomlán €832,389

Breoslaí Teasa 2021 (Gás / ola / bithmhais 
srl.) - Caiteachas Bliantúil Iomlán €221,622

Caiteachas Iomlán Fuinnimh 2021 €3,828,298
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NUÁLAÍOCHT UIRBEACH

Díríonn an Roinn Nuálaíochta Uirbí (UID) ar thacú 
leis an nuálaíocht chun cur ar chumas seirbhísí 
agus táirgí uirbeacha nua saol uirbeach a athrú ó 
bhonn agus oibriú chun dul i ngleic le dúshláin an 
athraithe aeráide agus an gheilleagair dhigitigh.

Tá trí phríomhfheidhm ag an Roinn Nuálaíochta 
Uirbí:
• Oscailte: tacú le héiceachóras oscailte 

do sheirbhísí nuálacha uirbeacha i 
gComharsanacht na Seoirsia, an chéad limistéar 
comhair tiomanta i Luimneach.

• Tionscadail Taispeána: ceannaireacht 
a thabhairt le dea-shampla trí 
phríomhthionscadail taispeántais a fhorbairt 
chun dlúthfhorbairt uirbeach a chur chun cinn 
agus infheistíocht ó dhaoine eile a spreagadh.

• Gníomhachtú Foirgnimh agus Láithreáin: 
príomhfhoirgnimh agus suíomhanna deiseanna 
a ghníomhachtú, dul i dteagmháil le húinéirí 
réadmhaoine chun athchóiriú a chur chun 
cinn agus an úsáid a bharrfheabhsú agus an 
margadh forbartha a éagsúlú.

CLÁR CHATHAIR NA SEOIRSIA A 
MHAIREACHTÁIL 
Is éard atá i gclár Chathair Seoirseach 
Mhaireachtála Luimnigh (LGC) ná próiseas stairiúil 
athbheochana i lár na cathrach atá á reáchtáil ar 
bhonn píolótach i gComharsanacht Seoirseach 
Luimnigh. Féachann clár LGC le réitigh nuálacha 
faoi stiúir an phobail a fhorbairt chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin seo a leanas; folúntas 
cathrach, easpa roghanna tithíochta, teip ar 
infheistíocht réimse poiblí, úinéireacht talún 
ilroinnte agus tosaíocht forbartha d’fhorbairt 
réimse glas. Faigheann sé tacaíocht ó mhaoiniú 
ón gCiste um Athnuachan agus Forbairt Uirbeach 
(URDF) 2018 agus 2020 agus ó Fhís 2020 +Clár 
CityxChange, an Ciste um Ghníomhú ar son na 
hAeráide Cruthaitheach, maoiniú an SEAI um 
Fhorbairt agus Léiriú Taighde (RD &D).

Rinneadh dul chun cinn ar Chlár LGC i rith 2021. 
Ba iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí ar 
tugadh fúthu:

Bunaíodh Bord Comhairleach LGC chun sain-
ionchur comhairleach a sholáthar i gclár LGC. Tá sé 
comhdhéanta d’ionadaithe seachtracha ó réimsí na 
tithíochta, na hailtireachta agus an deartha uirbigh, 
chomh maith leis an rialtas áitiúil agus náisiúnta.

Tionóladh sraith de shé chruinniú in 2021.
Chuir Campbell Tickell agus na hAiltirí Féin 
Eagraithe tuarascáil i gcrích, rialachas agus gnéithe 
airgeadais an Chomhphobail— Tithíocht faoi stiúir 
(CLH). Rinne an tuarascáil seo cur síos ar réimsí le 
haghaidh tuilleadh oibre, lena n-áirítear cur chuige 
incriminteach a bhunú i leith CLH.

Ceapadh Connect the Dots mar Chomhairleoirí 
Rannpháirtíochta Pobail agus Cumarsáide ar Chlár 
LGC. Thug siad faoi cheardlanna do pháirtithe 
leasmhara, athbhreithniú ar leathanach gréasáin 
Chomharsanacht na Seoirsia agus chuir siad togra 
maidir le tionscadal oirbheartaíochta uirbeach ar 
fáil freisin.

TIONSCADAIL TAISPEÁNTAIS 
TITHÍOCHTA, 58 SRÁID O’CONNELL 
AGUS 33/34 SRÁID THOMÁIS 
• Thug Foireann Deartha, faoi stiúir Paul Keogh 

Architects, faoi deara roghanna deartha 
mionsonraithe do 58 Sráid Uí Chonaill agus 
33/34 Sráid Thomáis, agus rinneadh cineálacha 
éagsúla cur chuige a imscrúdú. Rinneadh 
pleanáil costais agus obair inmharthanachta i 
ndáil le tograí deartha atá ag teacht chun cinn, 
agus aithníodh rogha thosaíochta do gach 
suíomh. Cuireadh dréacht-shraith de líníochtaí 
pleanála agus d’eolas ar fáil do gach suíomh.

• Críochnaíodh oibreacha suirbhé agus 
imscrúdaithe, chomh maith le hoibreacha 
feabhais, ar gach suíomh.

TIONSCADAL TAISPEÁNTAIS LÁNAÍ
• Foireann Deartha, faoi stiúir Tobin Consulting 

Engineers, dréacht-cháipéis Uirlisí Laneways 
ina raibh 25 lána i lár na cathrach. Tharla roinnt 
gnéithe d’fhorbairt straitéise mar chuid de seo, 
agus rinneadh comhordú leis na Tionscadail 
Taispeána Tithíochta.

• Críochnaíodh oibreacha imscrúdaithe láithreáin 
i lánaí Chéim 1 a chuirfidh le forbairt deartha 
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agus pleanáil costais don chéad chéim eile den 
phróiseas deartha.

• Bhí an dara céim den phróiseas 
rannpháirtíochta poiblí ar siúl le ceardlann 
phoiblí ar líne, chomh maith le cruinnithe le baill 
tofa agus le scoil áitiúil.

• Chuir Urban Innovation tús le tionscadal 
píolótach bosca bruscair chun aghaidh a 
thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le stóráil 
boscaí bruscair sna lánaí agus reáchtáladh 
ceardlann do pháirtithe leasmhara i ndáil leis 
sin.

+CITYXCHANGE
Tá Luimneach ar cheann de dhá chathair ‘teach 
solais’ de chuid an Aontais a roghnaíodh le 
haghaidh mórchlár píolótach um athrú aeráide a 
fhágfaidh go mbeidh an chuid eile den Eoraip ar 
thús cadhnaíochta maidir le conas lorg carbóin 
na gceantar uirbeach a laghdú go mór. Maoinithe 
ag an Aontas Eorpach trí Fís 2020, is é an aidhm 
fhoriomlán atá ann triail a bhaint as cineálacha nua 
réiteach teicneolaíochta agus pobail chun cathair 
dhearfach fuinnimh a dhéanamh de Luimneach 
— cathair a tháirgeann níos mó fuinnimh ná mar a 
ídíonn sé. Tá súil aige tionchar a imirt ar iompar na 
saoránach maidir le fuinneamh d’fhonn aghaidh 
a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le bogadh i 
dtreo todhchaí inbhuanaithe ísealcharbóin.

RANNPHÁIRTÍOCHT NA CATHRACH 
SEACHTAIN 3 — FUINNEAMH 
POBAIL  
+CityxChange, City Engage Week 3 ar siúl i 
mí Aibreáin leis an téama Fuinnimh Pobail. 
Reáchtáladh naoi gceardlann agus seimineár 
gréasáin do rannpháirtíocht na saoránach le linn 
na seachtaine, dírithe ar conas is féidir le pobail, 
gnólachtaí agus daoine aonair teacht le chéile 
agus a bheith mar chuid d’aistriú fuinnimh ghlain 
Luimnigh.

I measc na mbuaicphointí bhí agallamh ar 
Finbarr Power, Bainisteoir Fuinnimh An Post, a 
roinn a thaithí ar aistriú An Post go dtí anois mar 
cheannaire domhanda maidir le gníomhú ar son 
na haeráide ar fud na heagraíochta. D’óstáil bhí 
ar fáil do dhaoine aonair agus do phobail maidir 

le foirgnimh a iarfheistiú, foinsí in-athnuaite a 
shuiteáil agus pobail fuinnimh inbhuanaithe a 
bhunú. D’óstáil cuideachta agus comhpháirtí 
tionscadail Luimnigh Gkinetic seimineár gréasáin 
ar Abhainn na Sionainne atá beartaithe, atá le 
bheith suite gar don Chora Bradán i dTomondgate, 
sa chathair.

D’óstáil Space Engagers, comhpháirtí 
+CityxChange, imeacht inar tugadh seisear 
ceannairí pobail le chéile chun an chaoi ar tháinig 
a ngrúpaí slán agus rathúil le bliain anuas a roinnt 
agus a scrúdú conas a d’fhéadfadh a n-eispéiris 
pobal fuinnimh a chruthú i Luimneach.

FEACHTAS SEAIMPÍNÍ FUINNIMH 
DEARFAIGH 
In 2021, d’óstáil tionscadal +CityxChange feachtas 
Seaimpíní Dearfacha Fuinnimh. Roinn 16 duine a 
n-eolas agus a dtaithí ar ghnéithe dá dtomhaltas 
fuinnimh a laghdú mar chuid dár n-aistriú 
foriomlán maidir le gníomhú ar son na haeráide. 
Rianaigh an feachtas dul chun cinn na Seaimpíní 
thar 20 seachtain agus iad ag cur tús lena dturas 
chun a lorg carbóin a laghdú.

Ionsáigh Pictiúr 04: Buaileann Seaimpín Fhuinnimh 
Dearfach Una Breathnach le Méara Chathair agus 
Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Daniel Butler 
chun taisteal inbhuanaithe i Luimneach a phlé.

GLAOCH OSCAILTE 3 — SMACHT 
A GHLACADH AR DO CHUID 
FUINNIMH
Le linn 2021, thacaigh an Roinn Nuálaíochta Uirbí 
le roinnt tionscadal a rinne iniúchadh ar bhealaí 
chun feabhas a chur ar an gcaoi a n-úsáideann 
saoránaigh i gCathair Luimnigh fuinneamh. Bhí 
tionscadail ar tacaíodh leo dírithe ar bhealaí chun 
an méid fuinnimh a úsáidtear a laghdú, agus an 
fuinneamh a ghineann cónaitheoirí, gnólachtaí 
agus daoine eile i Lár na Cathrach a mhéadú. 
I measc na réiteach ar tugadh tacaíocht dóibh 
bhí carrphort gréine, painéil PV chun cumhacht 
a thabhairt do chlub rámhaíochta áitiúil, agus 
chun ithreacha a théamh chun an séasúr fáis a 
leathnú, is féidir painéil PV a sheoladh do Chlub 
Rámhaíochta Mhichíl.
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FÍS CHATHRACH MISNIÚIL A 
FHORBAIRT DO LUIMNEACH
Tá an tionscadal +CityxChange ag tacú le hullmhú 
Fhorbairt nua Luimnigh trí mhodhanna nua 
rannpháirtíochta agus forbartha beartais a thriail. 
Go háirithe cuspóirí an Phlean Forbartha a ailíniú le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na 
Náisiún Aontaithe. Tá an Dréachtphlean Forbartha 
ailínithe go hiomlán leis na SDGanna.

BLOIC DHEARFACHA FUINNIMH A 
CHUR I BHFEIDHM 
Chun tacú leis an gcuspóir bloc dearfach fuinnimh 
a chruthú i lár na cathrach, tugadh faoi na 
gníomhaíochtaí seo a leanas in 2021:

D’fhorbair an Fhoireann Nuálaíochta Uirbí 
treoirlínte speisialta maidir le hathfheistiú 
foirgneamh Seoirseach. Tá sé mar aidhm ag na 
treoirlínte seo an t-iarfheistiú is mó is féidir a 
dhéanamh ar na foirgnimh thraidisiúnta seo a chur 
chun cinn, agus a luach suntasach oidhreachta a 
choinneáil ag an am céanna.

Rinne Nuálaíocht Uirbeach roinnt aighneachtaí 
chuig údaráis rialála náisiúnta trí fhoghlaim ón 
tionscadal a chur in iúl d’fhonn cur le haistriú na 
hÉireann go todhchaí ísealcharbóin. Thacaigh sé 
leis an iarratas ar eagair tuirbíní taoide a shuiteáil 
in aice leis an gcora ag Páirc Naomh Muire.

SAOTHARLANN NUÁLAÍOCHTA NA 
SAORÁNACH
Cuireadh tús leis an obair ar fhorbairt Shaotharlann 
Nuálaíochta an tSaoránaigh i bhfoirgneamh 
campais Ollscoil Luimnigh i lár na cathrach i 
gcomhpháirtíocht le hOllscoil Luimnigh. Cuirfidh 
an tsaoráid spás nua rannpháirtíochta agus ardán 
fíorúil ar fáil chun tacú le forbairt beartas agus 
réiteach nuálach ar dhúshláin mhaireachtála
sa chathair. Tá an áis tacaithe ag an FabLab a 
sholáthraíonn rochtain ar crua-earraí priontáil 3D 
chomh maith le raon na n-uirlisí déantúsaíochta. 
Osclóidh an tsaoráid go luath in 2022.

TIONSCNAMH NA CATHRACH BEO 
DREASACHT CÁNACH 
Riarann Nuálaíocht Uirbeach Scéim Tionscnaimh 
na Cathrach Beo a chuireann dreasachtaí cánach 
maoine ar fáil atá deartha chun foirgnimh stairiúla 
agus foirgnimh eile i Luimneach a athnuachan. 
Cuireann an Roinn tacaíocht leanúnach ar fáil 
agus reáchtálann sí One Stop Shops d’úinéirí 
foirgnimh agus do dhaoine atá i mbun athchóiriú 
tithe, réadmhaoine cíosa, spásanna tráchtála 
agus miondíola sna limistéir athnuachana 
speisialta i Luimneach stairiúil. Reáchtálann 
foireann ildisciplíneach clinic comhairle coicísiúil 
(Oifigeach Dóiteáin, Oifigeach Caomhantais, Ailtire 
Sinsearach, Pleanálaí Baile). Fuarthas 4 iarratas 
san iomlán agus tacaíodh le níos mó ná 20 úinéir 
réadmhaoine trí chlinicí comhairle na scéime in 
2021.

CLÁR UM THAIGHDE NUÁLAÍOCHTA 
GNÓLACHTAÍ BEAGA (SBIR) 
Is í an Roinn Nuálaíochta Uirbí a riarann an Clár 
SBIR (Taighde Nuálaíochta Gnó Beag). Is sásra 
é SBIR a chuireann ar chumas comhlachtaí san 
earnáil phoiblí nascadh le smaointe nuálacha 
agus le gnólachtaí teicneolaíochta, chun 
réitigh nuálacha a sholáthar ar dhúshláin agus 
riachtanais shonracha na hearnála poiblí. Tá 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag 
obair i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann 
a bhfuil ciste tiomanta bunaithe acu chun tacú 
le dúshláin nuálacha agus iomaíocha. Thug an 
dúshlán seo aghaidh ar Shábháilteacht Dóiteáin 
agus Inrochtaineacht Foirgneamh Stairiúil agus 
seoladh é i mí Dheireadh Fómhair 2018 i gcomhar 
le Fiontraíocht Éireann, Oifig Fiontair Áitiúil 
Luimnigh, Innovate Luimnigh agus Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Bronnadh maoiniú 
iomlán €59,500 ar an mbuaiteoir “Safecility” chun 
triail a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh 
ar réitigh nuálacha d’fhoirgnimh, le Comharsanacht 
na Seoirseach i Luimneach mar láthair an leaba 
tástála. Cuireadh an tionscadal i gcrích in 2021 agus 
tá an chuideachta bhuaiteach Safecility ag forbairt 
a gcoincheap leis na comhlachtaí rialála le súil go 
gcuirfear táirge tráchtálaithe ar fáil don tionscal.
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GNÍOMHÚ CRUTHAITHEACH AR 
SON NA hAERÁIDE — DÍCHARBÓNÚ 
LE CHÉILE 
Is comhoibriú é Dícharbónú le Chéile idir pobail i 
Luimneach agus na healaíona, cultúr
agus earnálacha cruthaitheacha le tacaíocht ó 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
comhpháirtithe Fab Lab agus +CityxChange de 
chuid Ollscoil Luimnigh, Colaborativa agus Space 
Engagers. Soláthróidh torthaí an taighde tuiscint 
níos fearr ar fheidhmíocht an stoic foirgneamh 
sa chathair agus cuirfidh siad bonn fianaise ar fáil 
chun tionscnaimh a fhorbairt amach anseo chun 
tacú le hathchóiriú an stoic stairiúil foirgneamh.

Ceapadh an tionscadal mar chreat chun 
nuálaíocht oscailte faoi stiúir an phobail a 
chumasú i misean dícharbónaithe Luimnigh. 
Tabharfar cuireadh do chúig ghrúpa pobail, 
arna sainaithint trí léiriú spéise arna roinnt trí 
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Luimnigh (PPN), 
scrúdú a dhéanamh ar dtús ar dhícharbónú agus 
ar Phlean Dícharbónaithe Luimnigh, gné den 
dícharbónú atá tábhachtach dóibh a shainaithint 
agus ansin oibriú le comhpháirtí cruthaitheach 
chun athrú iompraíochta i dtreo dícharbónú a 
fhiosrú agus a chumasú ina saol laethúil agus ina 
ngníomhaíochtaí. Déanfar grúpaí pobail a phéireáil 
le comhpháirtí ealaíon nó tionscail chruthaitheacha 
a roghnófar trí phróiseas glao oscailte.

Táthar ag súil go mbeidh cúig aschur ón 
gcomhoibriú i réimse meáin chruthaitheacha agus 
scileanna. Tacóidh na comhoibrithe le foghlaim 
agus le déanamh le chéile, agus bainfidh siad 
úsáid as Saotharlann Nuálaíochta Saoránach 
Luimnigh mar ardán comhoibrithe chun tionchar 
a chruthú trí phobail a chumhachtú chun 
Luimneach a dhícharbónú faoi 2050, agus cuirfear 
cruthaitheacht na saoránach i gcroílár an phróisis a 
chuireann le timthriall dearfach comhoibrithe agus 
a chumasóidh aistriú cóir do chách.

SAOTHARLANN FOIRGNEAMH 
CLISTE 
Chuir UID, i gcomhpháirtíocht le UL, Intergrated 
Environmental Solutions Research and 
Development (IES R&D) agus an Convex Lens, 
iarratas rathúil faoi bhráid SEAI 2021 chun 
saotharlann foirgneamh cliste a chruthú le linn 
2022. Le linn an tionscadail, cuirfear réimse 
braiteoirí i bhfeidhm i mbreis agus 100 foirgneamh 
i lár na cathrach a thomhaisfidh réimse ábhar 
lena n-áirítear úsáid fuinnimh, teocht, taise srl. 
Soláthróidh torthaí an taighde tuiscint níos fearr ar 
fheidhmíocht an stoic foirgneamh sa chathair agus 
cuirfidh siad bonn fianaise ar fáil chun tionscnaimh 
a fhorbairt amach anseo chun tacú le hathchóiriú 
an stoic stairiúil foirgneamh.

IONSTRAIM TACAÍOCHTA 
TEICNIÚLA (TSI)
D’éirigh le UID in éineacht le hOifig na 
nOibreacha Poiblí (OPW) iarratas a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin Eorpacigh (DG REFORM) 
faoin gclár STI.  Mar thoradh ar an maoiniú 
cuirfear sainchomhairle ar fáil chun tacú le ciste 
infheistíochta inbhuanaithe a bhunú d’fhonn dlús 
a chur le hiarfheistiú fuinnimh an stoic stairiúil 
foirgneamh i lár na cathrach ar dtús agus ar fud an 
chontae ina dhiaidh sin.

Greening the Grid — Tionscadal Gréine Páirc Uí Bhriain
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SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA

Tá na feidhmeanna seo a leanas curtha i gcrích ag 
an bhFoireann Seirbhísí Tréidliachta le linn 2021:

SÁBHÁILTEACHT BIA
• Rinneadh cosc oifigiúil tréidliachta ag 

sé sheamlas agus 15 áitreabh bheags 
monaraíochta feola. Tugadh faomhadh 
coinníollach do ghnólacht nua bia amháin le 
linn 2021 agus tugadh faomhadh iomlán do 
ghnólacht nua bia amháin le linn 2021.

• Rinne Cigire Tréidliachta cigireacht ar na 
hainmhithe go léir a raibh sé beartaithe iad 
a mharú mar bhia don duine sular maraíodh 
iad agus ina dhiaidh, i gcomhréir leis an 
reachtaíocht maidir le sábháilteacht bia.

• Rinne Cigireachtaí Tréidliachta clár struchtúrtha 
samplála ar áitribh táirgthe feola mar chuid den 
Chlár Náisiúnta um Rialú Iarmhair agus den 
Chlár Náisiúnta um Rialú Micribhitheolaíoch.

• Tá ról gníomhach ag Cigire Tréidliachta 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
i nGrúpa Oibre um Chaighdeánú Seirbhíse 
Tréidliachta an Údaráis Áitiúil.

SMACHTÚ MADRAÍ
• Phléigh an Fhoireann um Smachtú Madraí le 

361 gearán nó cás le linn 2021.
• Rinneadh 91 madra a phróiseáil sa Dídeán 

Madraí i gcaitheamh na bliana. Fuarthas 
úinéir nua do 54 acu siúd, rinneadh 24 acu a 
aisghabháil agus níor cuireadh eotanáis ach 
ar aon cheann amháin acu. An líon madraí a 
bhfuarthas úinéir nua dóibh in 2021, is feabhas 
suntasach é sin ar mhacasamhail na mblianta 
roimhe sin.

• Rinne na Maoir Madraí clár pleanáilte 
cigireachtaí ar gach ceann de na 34 Ghnólacht 
Póraithe Madraí atá cláraithe le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh bunaithe ar 
mheasúnú riosca.

• Leanadh d’oibríocht comhlíonta ceadúnais 
madraí, a dhíríonn ar limistéir ar leith taobh 
istigh den Chathair agus den Chontae, ar 
cuireadh tús léi in 2019, a chur i bhfeidhm in 
2021, rud a d’fhág gur eisíodh líon suntasach 
ceadúnas. Eisíodh 8,862 ceadúnas 2021, ar 
méadú é sin ar na 8,388 a eisíodh in 2020.

SMACHTÚ CAPALL
• Phléigh an Fhoireann um Smachtú Capall le 85 

cás le linn 2021.
• Rinneadh 91 capall a phróiseáil i bPóna na 

gCapall i gcaitheamh na bliana. Fuarthas 
úinéir nua do 62 acu siúd, rinneadh 29 acu a 
aisghabháil agus níor cuireadh eotanáis ach ar 
aon cheann amháin acu.

• Leanann an Fhoireann um Smachtú Capall 
orthu ag obair i gcomhar le ranna eile de chuid 
an Chomhairle, na Roinne Talmhaíochta, Bia 
agus Mara agus an Gharda Shíochána chun an 
reachtaíocht ábhartha maidr le smachtú capall 
a chur i bhfeidhm.
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓRT 
LUIMNIGH

In 2021, fuair Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh 
maoiniú arbh fhiú €1,400,000 é (lena n-áirítear 
Core, Oideachas, agus maoiniú cláir) ó 
maoinitheoirí iomadúla chun cabhrú lena 
hoibríochtaí agus lena clár a sholáthar. 
Is iad Spórt Éireann, Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, an Ciste YP, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus clár na 
gCuntas Díomhaoin na príomh-mhaoinitheoirí.

Is iad trí phríomhfheidhm LSP ná daoine aonair 
agus pobail a Chur ar an Eolas, Oideachas a 
Chur otrhu, agus iad a Chumasú chun dul i mbun 
gníomhaíochtaí fisiciúla. Is é an aidhm atá againn 
an líon rannpháirtíochta a mhéadú 1% in aghaidh 
na bliana agus iompar neamhghníomhach a 
laghdú 0.5 % in aghaidh na bliana. In 2021, bhí 
tionchar i gcónaí ag COVID-19 ar sholáthar ár gclár 
sna spriocghrúpaí uile. Má bhí féin, ghlac beagnach 
21,000 rannpháirtí páirt i gcláir, imeachtaí agus 
tionscnaimh oideachais i rith na bliana. D’éirigh 
go han-mhaith linn le cláir fhíorúla, forbairt 
acmhainní agus soláthar trealaimh dóibh siúd i 
bpobail faoi mhíbhuntáiste. Bhíomar in ann cistí a 
leithdháileadh chun na hacmhainní breise seo a 
chur ar fáil. Éascaíodh deiseanna campa samhraidh 
de bharr sholáthar an tsamhraidh ar fud na ngrúpaí 
imeallaithe Reáchtáladh na campaí seo i bPáirc an 

Mhargaidh agus ag Airéine Spóirt UL. 
De bharr na gcistí breise, bhí ní ba mhó daoine óga 
in ann páirt a ghlacadh sna campaí seachtaine ag 
Ollscoil Luimnigh. 

Fuaireamar maoiniú do thionscnamh nua maidir 
le Cathracha Gníomhacha, a sholáthrófar thar 
thréimhse trí bliana ar fiú €450,000 don LSP é. In 
2021, leathnaíomar ár Mol Spóirt Pobail, tá moil 
nua againn i gcomhpháirtíocht le Club Bád Áth 
Longfoirt agus le hIonad Fiontraíochta Mhaigh 
Ross.  D’úsáid foireann LSP an bhliain chun oiliúint 
bhreise san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) 
a chur i gcrích. Ar deireadh, chuireamar píosa oibre 
i gcrích maidir le Rialachas mar chuid dár gCód 
Rialachais. Forbraíodh é seo i gcomhar leis an Bord 
LSP agus leis an Institiúid um Riarachán Poiblí 
(IPA). I mí Mheán Fómhair 2021, dearbhaíodh go 
rabhamar “Comhlíontach” leis an gCód Rialachais 
Spóirt.

Cuairt an Aire Stáit, Frank Feighan, ar Luimhneach.
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COMHDHÁLACHA/SEIMINEÁIR AR FHREASTAIL BAILL CHOMHAIRLE 
CATHRACH AGUS CONTAE LUIMNIGH ORTHU 

EANÁIR – NOLLAIG 2021

AGUISÍN

Dáta Teideal Ionad Uimh.

an 6 – an 
9 Meán 
Fómhair

an 24 – an 
26 Meán 
Fómhair

an 1 – an 3
Deireadh 
Fómhair

an 29 – an 31
Deireadh 
Fómhair

an 4 
Samhain

an 5 – an 7
Samhain

an 3 – an 5
Nollaig

Seimineár a d’eagraigh Velo City dar teideal 
‘Éagsúlacht Rothaíochta’

Seimineár a d’eagraigh Comhdhálacha 
Ceilteacha dar teideal ‘Sláinte agus 
Sábháilteacht san Ionad Oibre’

Seimineár a d’eagraigh Comhdhálacha Ceilteacha 
dar teideal ‘Scéim Chothrom na Féinne – Cad é an 
Margadh le Cúram Tí Altranais?’

Seimineár a d’eagraigh Comhdhálacha 
Ceilteacha dar teideal ‘Tithíocht do Chách, 
Conas a Chuideoidh sé le Daoine Tithe a Fháil?’

Seimineár a d’eagraigh an tÚdarás Náisiúnta 
Iompair dar teideal ‘Éire a nascadh’

Seimineár a d’eagraigh Comhdhálacha 
Ceilteacha dar teideal ‘Scéim Chothrom 
na Féinne – Cad é an Margadh le Cúram Tí 
Altranais?’

Seimineár a d’eagraigh Comhdhálacha 
Ceilteacha dar teideal ‘Meabhairshláinte agus 
Folláine’

Seimineár Gréasáin

Óstán O’Donovan, Cloich na 
Coillte, Co. Chorcaí

The Four Seasons Hotel,
Cairlinn, Co. Lú

Óstán an Four Seasons,
Cairlinn, Co. Lú

Seimineár Gréasáin

Óstán O’Donovan, Cloich na 
Coillte, Co. Chorcaí

Óstán an Four Seasons
Cairlinn, Co. Lú

2

2

1

5

2

3

5
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TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA

Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Tithíocht: 
T1, T2 & T4 
Faofa

A. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht an údaráis 
áitiúil ag an 1/1/2021

B. Líon na n-áiteanna cónaithe a cuireadh le stoc atá 
faoi úinéireacht an údaráis áitiúil le linn 2021 (cibé acu ar 
tógadh nó ar ceannaíodh iad)

C. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht údaráis 
áitiúil a díoladh in 2021

D. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht údaráis 
áitiúil a leagadh in 2021

E. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht an údaráis 
áitiúil ag an 31/12/2021

F. Líon na n-áiteanna cónaithe faoi úinéireacht údaráis 
áitiúil a bhfuil sé beartaithe iad a leagan faoi scéim a 
d’fhaomh D/HLGH  ón 31/12/2021

F. An céatadán de líon iomlán na n-áiteanna cónaithe faoi 
úinéireacht údaráis áitiúil a bhí folamh ar an 31/12/2021

Líon na n-áiteanna cónaithe taobh istigh dá stoc 
foriomlán nár tionónaíodh ar an 31/12/2021

5475

101

10

17

5549

44

4.01 %

221

Seo a leanas an difear 
idir figiúirí DHPLG 
agus NOAC: Stoc 
iomlán a cuireadh le 
NOAC: 101 101 Stoc 
iomlána a cuireadh le 
DHLGH: 72 - airítear 
leis sin 71 réadmhaoin 
a liostaítear thuas 
móide 46 Páirc 
Chliona, Maigh Rois - 
ba shíneadh é seo le 
réadmhaoin a bhí ann 
cheana féin ar iHouse 
- nár cuireadh le 
iHouse nó nár áiríodh 
in NOAC 

01/01/2021 - 31/12/2021 (Bliantúil)
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Tithíocht: 
T3 & T5 
Faofa

A. Caiteachas le linn 2021 ar chothabháil thithíocht an 
údaráis áitiúil arna thiomsú ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 
Nollaig 2021, arna roinnt ar líon na n-áiteanna cónaithe i 
stoc an údaráis áitiúil ag 31/12/2021, .i. an figiúr H1E lúide 
an figiúr táscaire H1F

Caiteachas ar chothabháil stoc údarás áitiúil arna 
thiomsú ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021, lena 
n-áirítear cothabháil bheartaithe agus caiteachas a 
cháiligh le haghaidh deontas, amhail deontais Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) le haghaidh 
oibreacha iarfheistithe atá tíosach ar fhuinneamh ach 
gan caiteachas ar réadmhaoin fholmha ná caiteachas faoi 
mhórscéimeanna athchóirithe faofa a chur san áireamh 
(.i, Athghiniúint fhaofa nó faoi na Scéimeanna Oibreacha 
Deisiúcháin).

A. An t-am ar glacadh ón dáta ar fágadh an áit chónaithe 
go dtí an dáta in 2021 ar aththionóntaíodh an áit 
chónaithe, agus an meán á fháil i measc na n-áiteanna 
cónaithe go léir a athligeadh ar cíos le linn 2021

B. An costas a caitheadh ar na háiteanna cónaithe a 
aththionóntaíodh in 2021, agus an meán á fháil i measc na 
n-áiteanna cónaithe go léir a athligeadh ar cíos le linn 2021

Líon na n-áiteanna cónaithe a aththionóntaíodh ar dáta ar bith 
in 2021 (gan na háiteanna cónaithe sin a bhí folamh mar gheall 
ar scéim athchóirithe ar fud an eastáit a chur san áireamh)

An líon seachtainí ón dáta ar fágadh an áit chónaithe go 
dtí an dáta a aththionóntaíodh an áit chónaithe

Caiteachas iomlán ar oibreacha atá riachtanach chun gur 
féidir na háiteanna cónaithe a athligean ar cíos

€1288.01

€7090471.08

56.73 in 
aghaidh na 
seachtaine

€18796.46

116

6580.68 in 
aghaidh na 
seachtaine

€2180389.14 In 2020 cuireadh 
costas an Chláir 
Iarfheistithe Fuinnimh 
san áireamh sna 
ríomhanna. Cuireadh 
an clár sin i bhfeidhm 
ar réadmhaoin 
thionóntaithe agus is 
dá bhrí sin a cuireadh 
as an áireamh é i 
dtuairisceán NOAC 
2021. 
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Tithíocht: 
T6 Faofa

Bóithre: 
R1 & R2 
Faofa

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar LA ag 
deireadh mhí an Mheithimh 2021

B. Líon na n-áiteanna cónaithe ar cíos a ndearnadh 
iniúchadh orthu in 2021

C. Céatadán na n-áiteanna cónaithe a ndearnadh iniúchadh 
orthu in 2021 nach gcomhlíonann na Rialacháin um 
Chaighdeáin

D. Líon na n-áiteanna cónaithe a measadh a bheith 
comhlíontach in 2021 (lena n-áirítear na háiteanna cónaithe 
sin ar measadh iad a bheith neamhchomhlíontach ar dtús)

E. Líon na n-iniúchtaí (lena n-áirítear athiniúchtaí) a rinne an 
t-údarás áitiúil in 2021

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála atá 
fadtéarmach (.i, 6 mhí nó tuilleadh taobh istigh den bhliain 
roimhe sin) gan dídean mar chéatadán de líon iomlán 
na ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht éigeandála ag 
deireadh 2021

Líon na ndaoine fásta atá rangaithe mar dhaoine fásta 
gan dídean agus i gcóiríocht éigeandála oíche an 31 
Nollaig 2021 mar atá taifeadta ar an gcóras PASS

Líon na ndaoine sin a bhí, ar an 31/12/2021, i gcóiríocht 
éigeandála le 6 mhí ar bhonn leanúnach, nó le 6 mhí ar 
bhonn carnach taobh istigh den 12 mhí roimhe sin

A. (a) An céatadán de chiliméadair bóthair Réigiúnacha a 
fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh an 31/12/2021

A. (b) An céatadán de chiliméadair phríomhbhóthair Áitiúil 
a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh an 31/12/2021

A. (c) An céatadán de chiliméadair bhóthair Thánaisteacha 
Áitiúla a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mhí roimh an 
31/12/2021

377

97.31 %

35

416

47.70 %

239

114

96.00 %

98.00 %

97.00 %

88 duine i gcóiríocht 
éigeandála le 6 mhí 
ar bhonn leanúnach 
114 duine i gcóiríocht 
éigeandála le 6 mhí 
ar bhonn carnach 
taobh istigh den 12 
mhí roimhe sin
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

A. (d) An céatadán de chiliméadair bhóthair Threasacha 
Áitiúla a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 60 mí roimh an 
31/12/2021

B. (a.1) An céatadán de chiliméadair bhóthair réigiúnacha 
iomlána ag a bhfuil rátáil PSCI 1-4 ar an 31/12/2021

B. (a.2) An céatadán de chiliméadair bhóthair réigiúnacha 
iomlána ag a bhfuil rátáil PSCI 5-6 ar an 31/12/2021

B. (a.3) An céatadán de chiliméadair bóthair réigiúnacha 
iomlána ag a rátáil PSCI 7-8 ar an 31/12/2021

B. (a.4) An céatadán de chiliméadair bhóthair réigiúnacha 
iomlána ag a bhfuil rátáil PSCI 9-10 ar an 31/12/2021

B. (b.1) An céatadán d’iomlán na bpríomhchiliméadar 
bóthair áitiúil ag a bhfuil rátáil PSCI 1-4 ar an 31/12/2021

B. (b.2) An céatadán d’iomlán na bpríomhchiliméadar 
bóthair áitiúil ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6 ar an 31/12/2021

B. (b.3) An céatadán d’iomlán na bpríomhchiliméadar 
bóthair áitiúil ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8 ar an 31/12/2021

B. (b.4) An céatadán d’iomlán na bpríomhchiliméadar 
bóthair áitiúil ag a bhfuil rátáil PSCI de 9-10 ar an 31/12/2021

B. (c.1) An céatadán de chiliméadair bhóthair iomlána 
Thánaisteacha Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI 1-4 ar an 
31/12/2021

B. (c.2) An céatadán de chiliméadair bhóthair iomlána 
Thánaisteacha Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI de 5-6 ar an 
31/12/2021

B. (c.3) Céatadán iomlán na gciliméadar bóthair áitiúil 
tánaisteach ag a bhfuil rátáil PSCI de 7-8 ar an 31/12/2021

B. (c.4) An céatadán de chiliméadair bhóthair iomlána 
Thánaisteacha Áitiúla ag a bhfuil rátáil PSCI 9-10 ar an 
31/12/2021

B. (d.1) Céatadán iomlán na gciliméadar bóthair áitiúil 
treasach ag a bhfuil rátáil PSCI 1-4 ar an 31/12/2021

83.00 %

1.95 %

9.72 %

58.18 %

30.04 %

8.59 %

19.80 %

38.31 %

32.61 %

12.33 %

24.55 %

34.25 %

27.51 %

20.91 %
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

B. (d.2) Céatadán iomlán na gciliméadar bóthair áitiúil 
treasach ag a bhfuil rátáil PSCI 5-6 ar an 31/12/2021

B. (d.3) Céatadán iomlán na gciliméadar bóthair áitiúil 
treasach ag a bhfuil rátáil PSCI 7-8 ar an 31/12/2021

B. (d.4) Céatadán iomlán na gciliméadar bóthair áitiúil 
treasach ag a bhfuil rátáil PSCI 9-10 ar an 31/12/2021

A.1 Ciliméadair de bhóthair réigiúnacha a daingníodh le linn 
2021

A.2 An méid a caitheadh ar obair daingnithe bóithre áitiúla le 
linn 2021

A.3 An meánchostas aonaid ar oibreacha daingnithe ar 
bhóithre réigiúnacha in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/
m2)

B.1 Cilliméadar de bhóthair réigiúnacha a athshéalaíodh le 
linn 2021

B.2 An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe ar bhóithre 
réigiúnacha le linn 2021

B.3 An meánchostas aonaid ar oibreacha athshéalaithe ar 
bhóithre réigiúnacha in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/
m2)

C.1 Na ciliméadair de bhóthar áitiúil a daignníodh le linn 2021

C2. An méid a caitheadh ar obair daingnithe bóithre áitiúla le 
linn 2021

C.3 An meánchostas aonaid ar oibreacha daingnithe ar 
bhóithre áitiúla in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

D.1 Cilliméadair de bhóthair áitiúla a athshéalaíodh le linn 
2021

D.2 An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe ar bhóithre 
áitiúla le linn 2021

D.3 An meánchostas aonaid ar oibreacha athshéalaithe 
ar bhóithre áitiúla in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/
m2)

25.27 %

29.95 %

13.09 %

13.8 km

€4684887.00

€44.61

35.6 km

€1421532.00

€6.20

34.5 km

€4261862.00

€24.84

120.1 km

€4150279.00

€7.52
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Mótarcháin: 
R3 
Faofa

Uisce: 
W1 & W2 
Faofa

Dramhaíl: 
E1 
Faofa

Truailliú 
Timpeal-
lachta: E2 
Faofa

Truailliú 
Bruscair: E3 
Faofa

A. The percentage of motor tax transactions which were 
dealt with online (i.e. transaction is processed and the tax 
disc is issued) in 2021

An céatadán d’uisce óil i scéimeanna príobháideacha i 
gcomhréir le ceanglais reachtúla

Líon na scéimeanna cláraithe a ndearna gach údarás 
áitiúil monatóireacht orthu mar chéatadán de na 
scéimeanna iomlána a cláraíodh

Líon na scéimeanna cláraithe a ndearnadh monatóireacht 
orthu in 2021

Líon iomlán na scéimeanna cláraithe in 2021

A. Líon na dteaghlach, atá suite i limistéar atá cumhdaithe 
ag oibreoir ceadúnaithe a chuireann seirbhís 3 bhosca ar 
fáil an 31/12/2021

B. An céatadán de theaghlaigh taobh istigh den údarás 
áitiúil a sheasann don uimhir atá i gceist le A (bunaithe ar 
cheirtleáin os cionn 500)

A. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán 
ina leith le linn 2021

A. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh ón 1/1/2021 go 
dtí an 31/12/2021

A. Líon iomlán na gcásanna truaillithe ar láimh an 31/12/2021

Líon tosaigh na gcásanna truaillithe a tugadh ar aghaidh ó 
dheireadh na bliana 2020

A1. An céatadán den limistéar taobh istigh den údarás 
áitiúil a bhí neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar nuair a 
rinneadh suirbhé air in 2021

A2. Céatadán an cheantair taobh istigh den údarás áitiúil a 
bhí beagán truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air in 2021

A3.  Céatadán an limistéir taobh istigh den údarás áitiúil a 
ndearnadh truailliú measartha air nuair a rinneadh suirbhé 
air in 2021

88.27 %

97.27 %

107

110

56500

129.71 %

3701

3803

526

628

2 %

69 %

27 %
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Stádas 
na Brataí 
Glasa: E4 
Faofa

Éifeach-
túlacht 
Fuinnimh: 
E5 
Ar Siúl

Soilsiú 
Poiblí: E6 
Faofa

Athrú 
Aeráide: E7 
Ar Siúl

Pleanáil: P1 
Faofa

A4.  Céatadán an limistéir taobh istigh den údarás áitiúil a 
ndearnadh truailliú suntasach air nuair a rinneadh suirbhé 
air in 2021

A5.  Céatadán an limistéir taobh istigh den údarás áitiúil a 
ndearnadh olltruailliú air nuair a rinneadh suirbhé air in 2021 

A. An céatadán de scoileanna ar bronnadh stádas brat 
glas orthu/a ndearnadh athnuachan orthu sa dá bhliain 
go dtí an 31 Nollaig 2021

Scoileanna a bhain Brat Glas amach den chéad uair in 
2021

Scoileanna a d’athnuaigh a mBrat Glas in 2021

Scoileanna a raibh Brat Glas acu ó 2020 ar aghaidh agus, 
dá bhrí sin, ní gá iad a athnuachan go dtí 2022

A. An céatadán carnach den choigilteas fuinnimh a 
baineadh amach faoin 31/12/2021 i gcoibhneas leis an 
mbliain bhonnlíne (2009)

A. Vatacht iomlán inbhilleáilte an chórais soilsithe phoiblí

B. Meán vatacht inbhilleáilte an chórais soilsithe phoiblí

C. Céatadán an chórais iomlán ar soilse faoi LED é

Líon na soilse LED sa chóras soilsithe poiblí

Líon na soilse nach soilse LED iad (.i. SOX-SON) sa chóras 
soilsithe poiblí

An bhfuil oifigeach ainmnithe (FTE) um ghníomhú ar son 
na haeráide ag an údarás áitiúil?

An bhfuil foireann um ghníomhú ar son na haeráide ag an 
údarás áitiúil?

A. Buildings inspected as a percentage of new buildings 
notified to the local authority

1 %

1 %

30.59 %

1

22

29

8602.00 MWh

95.36 W

58.00 %

13522

9876

Níl

Obair Idir 
Lámha

14.10 %
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Pleanáil: 
P2 & P3 
Faofa

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar cuireadh an t-údarás 
áitiúil ar an eolas fúthu, .i. foirgnimh mar ar thug tógálaí nó 
forbróir Fógra Tosaithe don údarás áitiúil sa tréimhse an 
1/1/2021 go dtí an 31/12/2021

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás 
áitiúil in 2021 a bhí ina n-ábhar d’iniúchadh amháin ar an 
láthair ar a laghad le linn 2021 a rinne an t-údarás áitiúil

A. An líon cinntí pleanála údaráis áitiúil a bhí ina n-ábhar 
d’achomharc chuig an mBord Pleanála a chinn an Bord ar 
aon dáta in 2021

B. Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig 
buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é.

Líon na gcinntí lena ndaingnítear cinneadh an údaráis 
áitiúil (le hathrú nó gan athrú)

A. Líon iomlán na gcásanna pleanála dá dtagraítear nó 
a thionscain an t-údarás áitiúil sa tréimhse 1/1/2021 go 
31/12/2021 a ndearnadh imscrúdú orthu

B. Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh imscrúdú orthu 
agus a dúnadh le linn 2021

C. Céatadán de na cásanna ag B a dífhostaíodh mar 
chásanna fánacha, mionaoiseacha nó gan bhunús nó 
a dúnadh mar gheall ar urchosc reachta nó forbairt 
dhíolmhaithe

D. Céatadán de na cásanna ag B a réitíodh chun sástachta 
an údaráis áitiúil trí idirbheartaíocht

E. Céatadán na gcásanna ag B a dúnadh de bharr 
imeachtaí forfheidhmithe

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála atá á n-imscrúdú 
amhail an 31/12/2021

Líon na gcásanna ag B a dífhostaíodh mar chásanna 
fánacha, beaga nó gan bhunús nó a dúnadh mar gheall ar 
urchosc reachta nó forbairt dhíolmhaithe

Líon na gcásanna ag B a réitíodh chun sástachta an 
údaráis áitiúil trí idirbheartaíocht

837

118

43

74.42 %

32

464

289

59.52 %

0.69 %

39.79 %

679

172

2
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Pleanáil: 
P4 & P5 
Faofa

An tSeirbhís 
Dóiteáin: F1 
Faofa

Líon na gcásanna ag B a dúnadh de bharr imeachtaí 
forfheidhmithe

A. Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2021 (AFS) sonraí Chlár 
D roinnte ar dhaonra cheantar an údaráis áitiúil de réir 
Dhaonáireamh 2016

Sonraí D Chlár AFS ina bhfuil D01 - Pleanáil Chun Cinn, 
D02 - Bainistíocht Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (cion 
ábhartha Chlár D den mhuirear bainistíochta lárnaí san 
áireamh) le haghaidh 2021

A. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe um 
shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas in 2021 a cinneadh 
(a deonaíodh nó a diúltaíodh) taobh istigh de dhá mhí tar 
éis iad a fháil

B. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe um 
shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas in 2021 a cinneadh 
(a deonaíodh nó a diúltaíodh) taobh istigh de thréimhse 
fhadaithe a comhaontaíodh leis an iarratasóir

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe um 
shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas in 2021 nár 
tharraing an t-iarratasóir siar

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe um shábháilteacht ó 
dhóiteán a fuarthas in 2021 a cinneadh (a deonaíodh nó a 
diúltaíodh) taobh istigh de dhá mhí ón dáta a fuarthas an 
t-iarratas

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe um shábháilteacht ó 
dhóiteán a fuarthas in 2021 a cinneadh (a deonaíodh nó 
a diúltaíodh) taobh istigh de thréimhse ama fhadaithe 
chomhaontaithe

A. Sonraí caiteachais Chlár E an Ráitis Airgeadais 
Bhliantúil (AFS) le haghaidh 2021 roinnte ar dhaonra 
cheantar an údaráis áitiúil de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 
2016 don daonra a bhfreastalaíonn an t-údarás dóiteáin 
orthu de réir thuairiscí Chéim a hAon den Chur Chuige 

115

€29.00

€5652386

44.44 %

55.56 %

63

28

35

€86.62
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An tSeirbhís 
Dóiteáin: 
F2 & F3 
Faofa

Rioscabhunaithe
Sonraí caiteachais E Chlár AFS ina bhfuil E11 - Oibriú na 
Seirbhíse Dóiteáin agus E12 - Cosc Dóiteáin le haghaidh 
2021

A. Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig 
buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é.

B. An meán-am a thógtar, i nóiméid, chun briogáidí 
dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin a choinnítear) i leith dóiteáin

C. An meán-am a thógtar, i nóiméid, chun briogáidí 
dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha maidir le 
gach eachtra éigeandála eile (neamhlámhach)

D. An meán-am a thógtar, i nóiméid, chun briogáidí 
dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin a choinnítear) maidir le gach teagmhas 
éigeandála eile (neamhlámhach)

A. Céatadán de chásanna i leith dóiteáin ina mbíonn an 
tseirbhís ar an láthair an chéad uair taobh istigh de 10 nóiméad

B. Céatadán de chásanna i leith dóiteáin ina mbío nn an 
tseirbhís ar an láthair an chéad uair tar éis 10 nóiméad ach 
taobh istigh de 20 nóiméad

C. Céatadán de chásanna i leith dóiteáin ina mbíonn an 
tseirbhís ar an láthair an chéad uair tar éis 20 nóiméad

D. Céatadán de chásanna i leith gach imeacht éigeandála 
eile ina mbíonn an tseirbhís ar an láthair an chéad uair 
taobh istigh de 10 nóiméad

E. Céatadán de chásanna i leith gach imeacht éigeandála 
eile ina mbíonn an tseirbhís ar an láthair an chéad uair tar 
éis 10 nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad

F. Céatadán de chásanna i leith gach imeacht éigeandála 
eile ina mbíonn an tseirbhís ar an láthair an chéad uair tar 
éis 20 nóiméad

€17480043.77

1.4 nóiméad

4.83 
nóiméad

1.65 
nóiméad

5.08 
nóiméad

81.38 %

16.46 %

2.16 %

50.77 %

37.77 %

11.46 %

Is é €2582,703 
oibríocht an MRCC 
atá san áireamh in 
E14 - Ranníocaíocht 
Seirbhísí 
Gníomhaireachta. Is é 
€740,969 an Príomh-
Chiste Bainistíochta
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Seirbhís 
Leabhar-
lainne: L1 
Faofa

Líon iomlán na nglaonna i ndáil le dóiteáin ón 1/1/2021 go 
dtí an 31/12/2021

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina mbíonn an chéad 
fhreastal ar thairiscintí dóiteáin ar an láthair taobh istigh 
de 10 nóiméad

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina mbíonn an chéad 
fhreastal ar thairiscintí dóiteáin ar an láthair tar éis 10 
nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina mbíonn an chéad 
fhreastal ar thairiscintí dóiteáin ar an láthair tar éis 20 
nóiméad

Líon iomlán na nglaonna i ndáil le gach teagmhas 
éigeandála eile (.i, gan dóiteán a áireamh) ón 1/1/2021 go 
dtí an 31/12/2021

Tá líon na gcásanna neamh-dóite sin ina bhfreastalaítear 
an chéad tairiscint dóiteáin ar an láthair taobh istigh de 10 
nóiméad

Líon na gcásanna neamhlámhaigh seo ina mbíonn an 
chéad fhreastal ar thairiscintí dóiteáin ar an láthair tar éis 
10 nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad

Tá líon na gcásanna neamh-dóite sin ina mbíonn an chéad 
fhreastal ar thairiscintí dóiteáin ar an láthair tar éis 20 
nóiméad

A. Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh an 
duine sa cheantar údaráis áitiúil de réir Dhaonáireamh 
2016

B. Líon na n-ítimí a eisíodh chuig iasachtaithe 
leabharlainne sa bhliain

C. baill ghníomhacha na leabharlainne in aghaidh an 
duine den daonra

972

791

160

21

646

328

244

74

0.70

343248

0.08

Am Iomlán - 463 
Coinnithe - 509 

Am Iomlán - 389 
Coinnithe - 402

Am Iomlán - 69 
Coinnithe - 91

Am Iomlán - 5 
Coinnithe - 16

Am Iomlán - 240 
Coinnithe - 406

Am Iomlán - 208 
Coinnithe - 120

Am Iomlán - 30 
Coinnithe - 214

Am Iomlán - 2 
Coinnithe - 72

Figiúr a bailíodh 
go lárnach do L1c 
arna sholáthar ag 
Aonad Forbartha 
Leabharlanna LGMA 
= 15,818
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Seirbhís 
Leabhar-
lainne: 
L2 
Faofa

An Óige 
agus Pobal: 
B1 & B2 
Faofa

D. Líon na mball cláraithe leabharlainne sa bhliain

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna ón 1/1/2021 go dtí 
an 31/12/2021

A. Sonraí Chlár F an Ráitis Airgeadais Bhliantúil (AFS) le 
haghaidh 2021 roinnte ar dhaonra cheantar an údaráis 
áitiúil de réir Dhaonáireamh 2016

B. An caiteachas bliantúil in aghaidh an duine ar bhailiúcháin 
thar an tréimhse 1/01/2021 go dtí an 31/12/2021

A. Sonraí Chlár F AFS ina bhfuil F02 - Oibriú na Seirbhíse 
Leabharlainne agus Cartlainne (lena n-áirítear cion 
ábhartha an mhuirir bainistíochta lárnaí do Chlár F) le 
haghaidh 2021

B. An caiteachas bliantúil ar stoc nua a fuair an 
leabharlann sa bhliain

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

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i limistéar an 
údaráis áitiúil an 31/12/2021

Líon na scoileanna dara leibhéal sa cheantar údaráis 
áitiúil as ar fhreastail ionadaithe ar Chruinniú Cinn Bhliana 
Chomhairle na nÓg a tionóladh in 2021

A. Líon na n-eagraíochtaí atá san áireamh i gClár an 
Chontae ag 31/12/2021 agus cion na n-eagraíochtaí sin a 
roghnaigh a bheith mar chuid den Choláiste um Chuimsiú 
Sóisialta taobh istigh den PPN

Líon iomlán na n-eagraíochtaí atá san áireamh sa Chlár 
Contae (arna chothabháil de réir alt 128 den Acht Rialtais 
Áitiúil 2001) do cheantar an údaráis áitiúil amhail an 
31/12/2021

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh den chéad 
uair in 2021

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh a bheith páirteach sa 
Toghcholáiste um Chuimsiú Sóisialta cibé dáta a chláraigh 
siad don PPN

11145

136131

€33.67

€1.29

€6562788

€250836.4

46.15 %

39

18

3.64

165

35

6
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Corparáide-
ach: C1, C2, 
C4 & C5 
Faofa

A. An líon coibhéiseach na foirne lánaimseartha ón 31 
Nollaig 2021 i leith

A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a chailltear de 
dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire 
dheimhnithe leighis in 2021

B. Céatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh 
mar gheall ar asláithreacht bhreoiteachta trí shaoire 
fhéindheimhnithe in 2021

Líon iomlán na laethanta oibre a cailleadh de dheasca 
neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire dheimhnithe 
leighis in 2021

Líon iomlán na laethanta oibre a cailleadh de 
dheasca neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire 
fhéindheimhnithe in 2021

An líon laethanta oibre gan íocaíocht a cailleadh mar 
gheall ar asláithreacht bhreoiteachta lena n-áirítear 
taobh istigh d’iomlán na laethanta saoire breoiteachta 
féindeimhnithe in 2021

An líon laethanta oibre gan íocaíocht a cailleadh mar 
gheall ar asláithreacht bhreoiteachta lena n-áirítear taobh 
istigh de laethanta saoire bhreoiteachta atá deimhnithe ó 
thaobh leighis de in 2021

Má tá aon bhall foirne ar shaoire bhreoiteachta 
fhadtéarmach (.i, tréimhse leanúnach níos faide ná 4 
seachtaine), cuir nóta téacs ar an líon foirne ar shaoire 
bhreoiteachta fhadtéarmach

A. Gach caiteachas ar TFC sa tréimhse ón 1/1/2021 go dtí 
an 31/12/2021, arna roinnt ar an uimhir WTE

Caiteachas iomlán TFC in 2021

A. Gach caiteachas TFC arna ríomh in C4 mar sciar de 
chaiteachas na gCoimisinéirí Ioncaim

Caiteachas iomlán ar Ioncam ón 1/1/2021 go dtí an 
31/12/2021 roimh aistrithe chuig cúlchistí nó uathu

1292.48

3.53 %

0.29 %

11747.67 lá

856.22 lá

6.1 lá

1380 lá

100

€3509.18

€4535541.97

0.51

892119363
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Corparáide-
ach: 
C3 Faofa

Airgeadas: 
M1 go M4 
Faofa

A. Tuairimí iomlán an leathanaigh in aghaidh an duine ar 
shuíomhanna gréasáin an údaráis áitiúil in 2021

B. An líon iomlán leanúna in aghaidh an duine ag deireadh 
2021 de chuntais meán sóisialta an údaráis áitiúil (más 
ann dóibh)

Radharcanna carnacha iomlána leathanaigh na 
suíomhanna gréasáin uile atá á n-oibriú ag an údarás 
áitiúil le haghaidh na tréimhse ón 1/1/2021 go dtí an 
31/12/2021 a fuarthas ó leathanach a chlibeáiltear seirbhís 
anailísíochta gréasáin ar an láthair nó a choibhéis

Líon iomlán na n-úsáideoirí meán sóisialta a bhí, 
an 31/12/2021, ag leanúint an údaráis áitiúil ar aon 
suíomhanna meán sóisialta

Líon na gcuntas meán sóisialta arna bhfeidhmiú ag an 
údarás áitiúil

Léirigh ar tháinig athrú ar na polasaithe fianán ar 
shuíomhanna na n-údarás áitiúil agus an dáta ar tháinig 
an méid sin i bhfeidhm

A. Comhardach barrachais/easnamh carnach ag 
31/12/2017 sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntas Ioncaim 
& Caiteachais an AFS

B. Comhardú barrachais/easnamh carnach ag 31/12/2018 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais an AFS

C. Comhardach barrachais/easnamh carnach ag 
31/12/2019 sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntas Ioncaim 
& Caiteachais an AFS

D. iarmhéid barrachais/easnaimh charnach ag 31/12/2020 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais an AFS

E. Comhardach barrachais/easnamh carnach ag an 
31/12/2021 sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntas Ioncaim 
& Caiteachais an AFS

20.80

1.55

4053142

301947

52

Athrú ar bith 
in 2021

€812260

€823400

€833704

€15979679

€907878
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F. Barrachas nó easnamh carnach ag an 31/12/2021 mar 
chéatadán den Ioncam Iomlán in 2021 ó Ráiteas Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais an AFS

G. Caiteachas ioncaim in aghaidh an duine in 2021

H. Caiteachas ioncaim in aghaidh an duine in 2021 cé is 
moite de chaiteachas suntasach as an gcontae/seirbhís 
chomhroinnte

Figiúr Ioncaim Iomlán 2021 ó Ráiteas Cuntas Ioncaim 
agus Caiteachais an AFS

Figiúr Iomlán Caiteachais 2021 ó Ráiteas Cuntas Ioncaim 
agus Caiteachais an AFS

Caiteachas na gCoimisinéirí Ioncaim do 2021 gan 
caiteachas contae/seirbhísí comhroinnte a áireamh do 
sholáthraithe seirbhíse ÍCT, MyPay, DRHE agus Seirbhísí 
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

A. (a) Leibhéal Bailithe na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2017

A. (b) Leibhéal Bailithe Cíosa agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS do 2017

A. (c) Leibhéal Bailithe Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 
den AFS do 2017

B. (a) Leibhéal Bailithe Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2018

B. (b) Leibhéal Bailithe Cíosa agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS le haghaidh 2018

B. c) Leibhéal bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 
den AFS do 2018

C. a) Leibhéal Bailithe Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2019

C. b) Leibhéal Bailithe Cíosa agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS le haghaidh 2019

C. (c) Leibhéal bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 
den AFS do 2019

0.10 %

€4577.34

€996.15

€912566584

€892119363

€194148673

82.0 %

96.0 %

78.0 %

85.0 %

95.0 %

75.0 %

88.0 %

96.0 %

78.0 %
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D. (a) Leibhéal Bailithe na Rátaí in Aguisín 7 den AFS le 
haghaidh 2020

D. (b) Leibhéal Bailithe Cíosa agus Blianachtaí in Aguisín 7 
den AFS le haghaidh 2020

D. (c) Leibhéal bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 
den AFS le haghaidh 2020

E. (a) Leibhéal Bailithe na Rátaí in Aguisín 7 den AFS le 
haghaidh 2021

E. (b) Leibhéal bailiúcháin an Chíosa agus na mBlianachtaí 
in Aguisín 7 den AFS le haghaidh 2021

E. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in 
Aguisín 7 den AFS le haghaidh 2021

A. Costas iomlán in aghaidh an duine ar na héilimh a 
socraíodh le haghaidh 2021 i

Árachas IPB: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra fúthu le 
haghaidh 2021

Árachas IPB: Líon na n-éileamh a socraíodh le haghaidh 
2021

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh le 
haghaidh 2021

Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh faoi bharrachas 
le haghaidh 2021

Faoi Fhéinárachas: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra 
fúthu le haghaidh 2021

Faoi Fhéinárachas: Líon na n-éileamh a socraíodh le 
haghaidh 2021

Faoi Fhéinárachas: Costas iomlán na n-éileamh a 
socraíodh le haghaidh 2021

A. Muirear foriomlán bainistíochta lárnaí mar chéatadán 
den chaiteachas iomlán ar an gcuntas ioncaim

91.0 %

79.6 %

96.5 %

88 %

96 %

86 %

€15.61

183

143

€3042480.75

€0

3.89 %
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Forbairt 
Eac-
namaíoch: 
J1 go J5 
Faofa

B. Costais iomlána phárolla mar chéatadán den 
chaiteachas ioncaim

Muirear bainistíochta lárnach foriomlán ó FMS an Údaráis 
Áitiúil agus a shainítear sa Bhuiséad Bliantúil

Iomlán na gcostas párolla ó Aguisín 1 den AFS le haghaidh 
2021 (lena n-áirítear Tuarastail, Pá agus Pinsin)

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontair 
Áitiúil le linn na tréimhse an 1/1/2021 go dtí an 31/12/2021  
in aghaidh 100,000 den daonra

Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontair 
Áitiúil le linn na tréimhse an 1/1/2021 go dtí an 31/12/2021

A. Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar líne a 
cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil in 2021 in aghaidh gach 
100,000 den daonra

B. Líon na ndearbhán trádála ar líne a tarraingíodh anuas 
in 2021 in aghaidh gach 100,000 den daonra

Líon na n-iarratas ar dhearbháin trádála ar líne a d’fhaomh 
an Oifig Fiontair Áitiúil in 2021

Líon na ndearbhán trádála ar líne a tarraingíodh anuas in 
2021

A. Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na 
tréimhse an 1/1/2021 go dtí an 31/12/2021  in aghaidh 
100,000 den daonra

Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na 
tréimhse an 1/1/2021 go dtí an 31/12/2021

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

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

Caiteachas an údaráis áitiúil ar fhorbairt eacnamaíoch 
áitiúil in 2021 in aghaidh an duine den daonra

9.16 %

€34678303

€81681919

91.8424

179.0

65.1620

41.0469

127

80

86.1985

168

Tá

Tá

€54.19
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Ábhar Táscaire Luach Nóta Tráchta

Caiteachas an údaráis áitiúil ar fhorbairt eacnamaíoch 
áitiúil in 2021

€10561172 tabhair faoi deara 
go bhfuil Deontais 
SBASC €1.04 milliún 
san áireamh




