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1.CÚLRA AN PHRÓISIS PLEANÁLA TEANGA   

 

Fréamhaithe sa Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 tá tagairtí don 

chinéal oibre a bhí agus a bheadh ar siúl ag grúpaí cosúil le Gaeilge Locha 

Riach, grúpaí ag feidhmiú le cur chun cinn na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. 

I gCuspóir 13, ar Leathanach 4 den Stráitéis luaitear go nAithníonn an Rialtas 

an ról fíorthábhachtach atá ag an earnáil dheonach Ghaeilge agus leanfar ag 

tabhairt tacaíocht di. Leis an tuiscint sin, go leanfaí le tacaíocht d’obair 

thosaigh ár ngrúpa ag plé pleananna don todhchaí. Ar Leathanach 23 den 

Stráitéis dúradh go n-aithneofar ‘catagóir eile pobail teanga san Acht nua chun 

soláthar a dhéanamh do spriocthionscnaimh le pobail/gréasáin nua teanga a 

fhorbairt lasmuigh den Ghaeltacht. I bpobail uirbeacha is mó a bheidh siad sin, 

pobail a bhfuil an mhais chriticiúil riachtanach de thacaíocht Stáit agus pobail 

acu don Ghaeilgeʼ; Cé nach raibh an focal ‘Líonra’ in úsáid is léir ar Leathanach 

24 cad a bhí á fhorbairt:  Is dóigh leis an Rialtas go bhfuil sé cuí go ndéanfaí 

cineál nua “Gaeltacht gréasáin” a aithint san Acht nua. Tabharfaidh an 

chatagóir nua sin deis do spriocthionscnaimh phleanála teanga forbairt a 

dhéanamh ar phobail/ghréasáin teanga nua lasmuigh den Ghaeltacht. I bpobail 

uirbeacha, a bhfuil mais chriticiúil bhunúsach tacaíochta pobail agus Stáit iontu 

don Ghaeilge, nithe mar shaoráidí cúram leanaí trí Ghaeilge, gaelscoileanna, 

oideachas dara leibhéal trí Ghaeilge, clubanna óige Gaeilge agus seirbhísí eile 

lena n-áirítear grúpaí máithreacha agus mamailíneach, seirbhísí creidimh i 

nGaeilge, a bheidh iontu sin. Bainfidh critéir shonracha a fhorbrófar don 

chatagóir sin le dearcthaí poiblí, cumas teanga, soláthar oideachais trí mheán 

na Gaeilge agus an toil a bheith rannpháirteach go gníomhach i dtionscnaimh 

Ghaeilge. Tabharfaidh an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus 

Gaeltachta agus Údarás nua na Gaeilge agus na Gaeltachta tacaíocht do na 

pleananna teanga sin.  Chreid muid go raibh ár bpleananna agus spriocanna 

an-oiriúnach do bheartais na Stráitéise sin. 

Tá pobal na Gaeilge i gcomharsanacht Bhaile Locha Riach thar a bheith 

gníomhach ó 1999. Ó shin i leith, tá gaelscoileanna, naíonraí, cumainn óige 

bunaithe sa bhaile agus i mbailte sa cheantar máguaird. Mar aon leis sin, bhí 

ról nach beag ag Gaeilge Locha Riach le Coláiste an Eachréidh a bhunadh 

chomh maith. Tuigtear go bhfuil obair cheannródaíochta déanta ag gaeil an 
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cheantair agus nascanna cruthaithe le grúpaí pobail idir óg is aosta a bheith 

gníomhach ó thaobh na Gaeilge ar mhaithe leis an teanga a chur chun cinn. 

Is é seo an tríú huair le 18 mbliana go bhfuil eolas a bhailiú agus anailís á 

dhéanamh ar mhianta phobal Bhaile Locha Riach i leith na Gaeilge. Thiar sa 

bhliain 2000 deonaíodh maoiniú Fhoras na Gaeilge don Chraobh áitiúil de 

Chonradh na Gaeilge mórshuirbhé a dhéanamh ar phobal an bhaile agus 

foilsíodh torthaí an tSuirbhé sin i Mí na Samhna 2000. Ag eascairt as obair an 

tsuirbhé sin, bunaíodh grúpa oibre sa bhaile Gaeilge Locha Riach (nó GLOR) 

agus idir 2000 agus 2016 le cuidiú deontas bliaintúil Fhoras na Gaeilge chuir 

GLOR clár oibre lán d'imeachtaí i bhfeidhm. 

I measc an liosta imeachtaí sin bhíódh: 

 

Comórtais gnó agus siopaí le linn Sheachtain na Gaeilge agus le linn shéasúr na 

Nollag 

Scéim le leibhéal na Gaeilge a mhéadú i siopaí agus gnónna 

Comórtais scoileanna ina raibh 

 ceol 

 ealaíon 

 scríbhneoireacht 

 scrúduithe an Fháinnne 

 léitheoireacht 

 díospóireachtaí 

 tráth na gceist 

Féíltí ceoil 

Féiltí liteartha 

Urraíocht ar fhoilseacháin áitiúla 
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Comhoibriú le grúpaí eile sa bhaile 

Rannpháirtíocht ar choiste bunaithe trí ghaelscoil  

Rannpháirtíocht (agus ceannaireacht ar fheachtas do bhunú) Gaelcholáiste 

ról eagrúcháin agus riaracháin do naíonra 

Club leabhar do dhaoine fásta 

Cumann Dramaíocht do dhaoine fásta 

sraith léachtanna agus foilsiú na léachtanna i bhfoirm leabhar 

eagrú campaí samhraidh bliantúil ó 2000 ar aghaidh 

comhoibriú le club óige Gaeilge sa bhaile 

club fithchille na nÓg 

cumann beachairí agus an Ghaeilge mar theanga oibre 

rannpháirtíocht in imeachtaí náisiúnta (Rith, Lá Dearg, Gaeilge 24, Seachtain na 

Gaeilge, Seachtain Oidhreachta, Bliain na Gaeilge) 

Óstáil a dhéanamh le grúpa mac léinn ar mhalartán le scoil Briotáinise 

Cuairt taiscéalaí le grúpaí Gàidhlig na hAlban 

Ciorcail Chomhrá 

ranganna Gaeilge 

leabharlann de leabhair Ghaeilge a bhunú san ionad 

oícheanta cluichí Gaeilge (club Scrabble) 

rannpháirtíocht i bhfeachtais Chonradh na Gaeilge 

rannpháirteach i gcomórtas Ghlór na nGael (agus duaiseanna buaite ag 

léibhéal éagsúla ó 2000 amach) 
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Sa bhiain 2009 chinn an Coiste go raibh an t-am tagtha le staidéar eile a 

dhéanamh ar athruithe i meon na ndaoine ó cuireadh tús leis an gclár oibre, 

agus coimisiúnaíodh Mait Ó Brádaigh, Pleanálaí Teanga, leis an suirbhé sin a 

dhéanamh i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe. Bunaíodh clár 

oibre an chéad tréimhse eile ar eolas a scagadh as an staidéar teanga sin agus 

rinneadh mór sprioc go mbeadh Ionad Gaeilge buan sa bhaile. Forbraíodh an 

chomhpháirtíocht le grúpaí eile sa cheantar maguaird, ina measc sin Féile 

Eachtaí, Féile Raiftéirí, eagrais reachtúla srl agus leanadh leis an obair a bhí ar 

siúl go dtí sin. Tá Suirbhé 2000 agus Staidéar 2009 ar fáil ag deireadh an 

phlean seo mar Aguisíní 4 agus 5. 

 

Faoi 2016, tugadh dúshláin don eagraíocht athbhreithniú a dhéanamh ar 

chúrsaí Gaeilge sa chomharsanacht tar éis an scéal a chloisteáil nach raibh 

maoiniú ar fáil le hoifigeach forbartha a fhostú ná le tacú le costais riaracháin 

na hoifige. Chuige sin, ghlacamar an deis breathnú ar na féidearthachtaí a bhí 

romhainn agus ár dtaithí a chur i gcomhthéacs An Stráitéis 20 Bliain go 

náisiúnta. Thuigeamar riamh gurbh í an acmhainn is luachmhaire againn ná an 

pobal tacaíochta agus go raibh seans ann tearmann teangan a chruthú do 

phobal na Gaeilge. Feictear dúinn go mbíonn Gaeilge Locha Riach fós ag 

feidhmniú mar ghréasán do ghaeil na háite agus ionad gaelach acu i gcroílár an 

bhaile. Leagadh béim ar leith ar an ionad gaelach seo i staidéar 2009 (féach 

Aguisín 5). 

Dá bhrí sin, chreideamar go raibh dualgas orainn leanstan lenár gcuid iarrachtaí 

an Gaeilge a chothú is a fhorbairt agus tógáil ar an méid oibre a bhí déanta ar 

mhaithe lena chinntiú go mbeadh sí fós ag fás 20 bliain tar éis bhunú na 

heagraíochta. Chuige sin, thugamar faoi Plean Teanga úrnua a dhréachtadh.  

Is plean teanga é seo don sprioc-cheantar Baile Locha Riach agus ní d’aon 

eagraíocht ar leith. Gné lárnach den phlean teanga ná an chomhpháirtíocht. 

Tuigtear go bhfuil daoine deonacha agus daoine fostaithe ag eagrais dhifriúla 

sa cheantar a bheas ag tabhairt tacaíocht d’fheidhmiú agus do chur i gcrích an 

phlean teanga seo. Mar shampla tá daoine fostaithe go lánaimseartha agus go 

páirtaimseartha ag páirtithe leasmhara eile sa cheantar, msh: CLG, Comhairle 

Áitiúil, Cumann Tráchtála, Bord Oideachas agus Oiliúna, Cumann Óige srl a 



 

 7 

bheas lárnach do cur i bhfeidhm rathúil an Phlean Teanga. Ní féidir leis na 

daoine seo cúram an phlean teanga a ghlacadh orthu féin go haonarach nó le 

chéile. Is é Gaeilge Locha Riach a bheas ag tiomáint feidhmiú an phlean ach le 

lán-chomhpháirtíocht ó eagrais ghaolmhara eile sa cheantar. 

Tá sé fíorthábhachtach go dtuigfear ón gcéad lá nach féidir leis an Phlean 

Teanga seo feidhmiú gan na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá 

géarghá le hOifigeach Pleanála Teanga lánaimseartha a bheith in áit chun an 

Plean, an comhoibriú, an chomhpháirtíocht agus an cur i gcrích a bhainistiú. Tá 

feidhmiú rathúil an Phlean Teanga seo bunaithe ar na páirtithe leasmhara cuí 

atá ainmnithe ann comhoibriú le chéile agus a gcuid taithí agus líonra féin a 

fhorbairt le cuidiú leis an Oifigeach Pleanála Teanga an plean a cur i gcrích. Má 

bhíonn gearradh siar ar aon de na hacmhainní atá in áit cheana, tá sé cinnte ón 

staidéar atá déanta ag an gceanneagraíocht go gcuirfear feidhm an Phlean 

Teanga i mbaol go hiomlán. Is ar scáth a chéile a bheas ráth ar an phlean 

teanga seo. 
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2. SONRAÍ NA CEANNEAGRAÍOCHTA  

 

Bunaíodh Gaeilge Locha Riach sa bhliain 2000 mar ghrúpa oibre le seirbhísí 

Gaeilge a fhorbairt sa cheantar timpeall Bhaile Locha Riach. Tá Coiste Stiúrtha 

de chúigear Iontaobhaí acu a riarann obair Gaeilge Locha Riach: 

Eoghan Mac Cormaic, Cathaoirleach 

Dr. Verena Ní Choimín, Leaschathaoirleach 

Pól Mag Lionáin, Cisteoir 

Ruth Ní Siadhail, Iontaobhaí 

Pádraig Ó Baoill, Iontaobhaí 

 

Tá taithí de 18 mbliana ag an ghrúpa seo ar obair fhorbartha phobail Ghaeilge 

ó bunaíodh Gaeilge Locha Riach sa bhliain 2000 ach tá taithí den tréimhse 

chéanna in eagrais áitiúla agus náisiúnta ag formhór na mball gníomhach 

reatha.  

Bhí triúr acu fostaithe ag amanna éagsúla mar oifigeach forbartha Scéim Pobail 

Gaeilge (Foras na Gaeilge), Ruth Ní Siadhail, Pádraig Ó Baoill agus Eoghan Mac 

Cormaic.  

Tá Eoghan Mac Cormaic ina leascheannasaí agus ina Bhainisteoir Forbartha le 

Glór na nGael. 

Tá Pádraig Ó Baoill ag teagasc anois i gColáiste an Eachréidh. 

Tá Ruth Ní Siadhail fillte chomh maith ar an mhúinteoireacht i gColáiste na 

Coiribe.  

Tá Pól Mag Lionáin ar shos-ghairme ó ról Príomhoide Ghaelscoil Riabhach agus 

ag obair leis an PDST. 

Is léachtóir ollscoile í Verena Ní Choimín, ceoltóir aitheanta, agus í bainteach le 

Bord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach, Féile Raiftéirí agus tionscnaimh eile le 

20 bliain anuas. 
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Tá mórchoiste Ghaeilge Locha Riach ann chomh maith ina bhfuil ballraíocht 

mar a leanas: 

 

Dóra Ní Challanáin (Príomhoide Gaelscoile) 

Deirdre Ní Ghabhann (Múinteoir Gaelscoile) 

Mait Ó Brádaigh (Pleanálaí Teanga) 

Tomás Breathnach (Oifigeach Gaeilge Bhord Oideachais agus Oiliúna) 

Alasdar Mac Aindreasa (Cúntóir Riachtanais Speisialta) 

Bríd Ní Raghaille (Múinteoir Meánscoile) 

 

Tá roinnt fo-choistí ag feidhmiú faoi stiúir Ghaeilge Locha Riach a bhfuil 

ballraíocht eile ann: 

 

Coiste Ghlór na nGael 

Alasdar Mac Aindreasa (Cathaoirleach) 

Pól Mag Lionáin 

Muiris Mac Suibhne 

Máire Ní Cheallaigh 

Eibhlín Nic Chormaic (Oifigeach Óige) 

Máiridh Nic Chormaic (Oifigeach Óige) 

 

CLEAS (Cumann Liteartha, Eachtraíochta agus Sóisialta) 

Pól Mag Lionáin (Cathaoirleach) 
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Phil Ní Choimín 

Máire Baircéir 

Eoghan Mac Cormaic 

Caitríona Nic Lochlainn 

Ruth Ní Siadhail 

Brian Mann 

 

Féile Raiftéirí 

Dr. Verena Ní Choimín (Cathaoirleach) 

Pádraig Ó Baoill 

Áine Uí Fhlannagáin 

Ruth Ní Siadhail 

 

Cruinníonn an coiste/na coistí le chéile go rialta i rith na bliana agus eagraíonn 

siad imeachtaí de réir fhéilire na bliana. Níl aon oifigeach fostaithe ag an 

choiste (ó 2016), is obair dheonach ar fad a choinníonn an obair ar siúl ach 

faigheann an coiste tacaíocht faoi scéimeanna áirithe Fhoras na Gaeilge i dtreo 

na hoibre (mar shampla Féile Raiftéirí, Campaí Samhraidh). 
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3. LÉARGAS AR AN LIMISTÉAR PLEANÁLA TEANGA  
 
Tá Baile Locha Riach suite ar an sean N6 thart faoi 40 ciliméadar soir ó chathair 

na Gaillimhe. (Learscáil 1 & 2). Tá seirbhísí rialta bus tríd an bhaile, busanna 

Gaillimh go Baile Átha Cliath le Bus Éireann, Citylink, Nestor agus Gobus. Tá 

cuarbhóthar ón bhaile go dtí an mótarbhealach M6, agus ceangal ó sin go dtí 

an M17/M18 idir Tuaim agus Luimneach. Is baile margaidh é a bhunaigh 

Risteard de Burgo in 1236, agus tá an sloinne sin bainteach leis an bhaile ó 

shin. Baile garastúin a bhí ann ón 19ú aois, ach bhí ról lárnach ag an bhaile in 

athbheochan na Gaeilge, agus gnéithe eile den chultúr idir spórt, ceol, ealaín 

agus teanga. Tá fás ar an taobh ó dheas den bhaile teoranta ag Loch Riach féin, 

ach tá an baile ag leathnú amach soir, soir agus ó thuaidh agus gnónna, 

scoileanna, tionsclaíocht agus turasóireacht ag fás. Is iad na bailte maguaird ná 

Gort Inse Guaire, Béal Átha na Sluaighe, Baile Átha an Rí, Port Omna agus Graig 

na Muillte Iarainn agus bheadh nasc ag pobail na Gaeilge sna bailte sin lena 

chéile. (Léarscáil 3). 

 

Léarscáil 1: Baile Locha Riach.                  

 

 

Léarscáil 2: Baile Locha Riach sa tír 
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Léearscáil 3: Baile Locha Riach agus na bailte maguaird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá daonra an bhaile ag fás go réidh, sa bhliain 2006 bhí 4532 ann, sa bhliain 

2011 bhí méadú 11.7% go daonra de 5062 ann agus sna figiúírí is déanaí ó 
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2016 tá méadú 9.75% eile air le daonra de 5556.1 Sa bhliain 2016 bhí an 

ceathrú cuid den daonra faoi aois 17 mbliana, agus 27.6% faoi aois 20 bliain.  

Sa daonáireamh sin, léirigh 1947 freagra nó 38.3% den daonra go raibh siad in 

ann Gaeilge a labhairt. Rugadh formhór an daonra áitiúil (77.6%) in Éirinn, agus 

is Éireannaigh iad 4585 (84.9%) den daonra. 

Tá trí réamhscoil (Naíonra lánGhaeilge, Tigh na Sí, san áireamh) sa bhaile, tá trí  

bhunscoil ann, Gaelscoil Riabhach (197 dalta) san áireamh agus dhá 

mheánscoil Béarla. Tá Ionad Oideachais do chúrsaí praicticiúla agus FETAC sa 

bhaile chomh maith. Sa cheantar maguaird, tá Gaelscoileanna i nGort Inse 

Guaire, Óran Mór, Baile Átha an Rí agus Béal Átha na Sluaighe, agus 

Gaelcholáiste chomh maith i mBaile Átha an Rí. (Léarscáil 4) 

 

Léarscáil 4: Scoileanna agus seirbhísí i mBaile Locha Riach 

1. Ionad Gaeilge GLOR 

2  Gaelscoil Riabhach 

3. Naíonra Tigh na Sí 

4. Coláiste Raphael 

5. Coláiste Bríde 

6.Scoil Náisiúnta N Breandáin 

7 Scoil Náisiúnta Naomh Íde 

8 Ionad Teaghlaigh 

9. Leabharlann an Bhaile 

10. Oifigí Chomhairle Contae na Gaillimhe 

Tá soláthar maith seirbhísí cúraim leanaí sa bhaile, cuid acu príobháideach, 
cuid á soláthar le cuidiú stáit. Tá grúpa Loughrea Family Centre bunaithe sa 
bhaile ina mbíonn tacaíocht teaghlaigh agus bíonn comhoibriú ó am go ham ag 
Gaeilge Locha Riach leo, le cúrsaí nó imeachtaí.  

 

Déanann go leor grúpaí éagsúla soláthar seirbhísí óige a chur ar fáil. Tá 43 

cumann deonach éagsúil sa bhaile, idir spórt (CLG, Sacar, Rugbaí, Liathróíd 

 
1 https://www.citypopulation.de/php/ireland.php?cityid=0653 
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Láimhe, Leadóg srl), cumainn drámaíochta (Loughrea Youth Theatre, Séamus Ó 

Kelly PLayers, Aisteoirí Aon Oíche), Liteartha (BAFFLE, CLEAS, Cumann 

Staire/Loughrea Historical Society), Féilte: BAFFLE, Stoney Brennan, Féile 

Raiftéirí, Féile Meánaoise, agus tá cumann Foróige an bhaile ar cheann de na 

chumainn is mó sa tír. Tá club óige Spleodar ag feidhmiú sa bhaile le 7 mbliana 

agus clubanna Spleodar eile sna bailte máguaird. Bíonn réimse leathan de 

champaí (Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Gaeilge Locha Riach, Graig an Muillte 

Iarainn ina measc) agus tá clár na n-óg mar chuid d'Fhéile Raiftéirí. 

Eagraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh/Ros Comain réimse an-

leathan de chúrsaí neamhfhoirmeálta ar go leor ábhair éagsúla. Tá comhoibriú 

ag Gaeilge Locha Riach leis an Oifigeach Gaeilge, agus leis an Oifigeach 

Oideachas Pobail sa Bhord Oiliúna. Eagraíonn Gaeilge Locha Riach dhá leibhéal 

ranga (san Earrach agus sa Gheimhreadh) do dhaoine fásta agus tá grúpa 

comhrá a chruinníonn go seachtainiúil a bhfuil áisitheoir teanga maoinithe ann 

ag Gaeilge Locha Riach. 

Is baile margaidh é Baile Locha Riach ina bhfuil príomhhsráid thraidisiúnta. Tá 

dhá ollmhargadh ann, ar láthair siopadóireachta lasmuigh de lár an bhaile, 

Supervalu agus Aldi. Sa bhaile féin tá meascán de bhialanna beaga, siopaí 

earraí crua, siopaí éadaigh, búistéirí agus seirbhísí. Tá Comharchreidmheas 

gníomhach sa bhaile. 

Feidhmíonn Cumann Tráchtála Bhaile Locha Riach mar scáthghrúpa do go leor 

gnónna sa bhaile, agus eagraíonn an Cumann Féile Lá le Phádraig i 

gcomhpháirt le Gaeilge Locha Riach. Cé nach Cumann Tráchtála ina bhfuil 

spriocanna fós ó thaobh na Gaeilge de aige, tá an cumann báúil don Ghaeilge 

agus bíonn comhoibriú ar chomórtais fuinneog mar shampla. Bíonn cuid 

mhaith gnónna bainteach le  'Cairde Féile Raiftéirí' ag tabhairt urraíochta don 

fhéile. 

Tá céimeanna suntasacha tógtha san ollmhargadh agus comharthaíocht 

dhátheangach crochta ar fud an tsiopa agus cloistear Gaeilge ann go minic. 

I measc na ngrúpaí pobail atá ag feidhmiú sa bhaile ní mór na heagraíochtaí 

spóirt a ríomh nó is baile mór spórt atá ann. Tá eagraíochtaí talmhaíochta láidir 

sa bhaile. Bíonn comhoibriú i gcomórtais éagsúla leis an gcomharchumann 
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creidmheasa go háirithe le comórtais Sheachtain na Gaeilge sna scoileanna sa 

bhaile agus sna bailte maguaird.. 

Níl aon nuachtáin ná meán craolta i mBaile Locha Riach, ach feidhmíonn 

Gaeilge Locha Riach mar phointe teagmhála d'iriseoirí an Churadh Chonnachta, 

Galway Bay FM, TG4 agus RnaG. 

Cuireadh deireadh le Comhairle Bhaile Locha Riach i 2014 ach tá Fóram 

Ceantar Áitiúil de chomhairleoirí an Chomhairle Contae a chruinníonn go rialta 

sa bhaile. Tá oifig phoiblí ag an Chomhairle Contae sa bhaile, chomh maith le 

hoifigí stáit eile (Bord Sláinte, Leasa Shóisialta, agus Údarás Sábháilte Bóithre.) 

Sa bhliain 2017 bhunaigh trí ghrúpa éagsúla Gaeilge i mBaile Locha Riach, 

Gaeilge Locha Riach, Craobh Chonradh na Gaeilge Locha Riach, agus Coiste 

Glór Locha Riach.  Iontaobhas faoin ainm Forbairt, agus le haon acmhainní a 

bhí ag na grúpaí a cheannaigh an tIontaobhas Forbairt an teach ina raibh oifigí 

Gaeilge Locha Riach ar cíos. Tá coimitmint faighte ag Gaeilge Locha Riach, má 

éiríonn lenár bPlean Teanga maoiniú stáit a fháil go mbeidh an áis phobail seo 

á chur ar fáil ar chíos comórtasach duinn. San ionad seo, a bheidh dá bhrí sin, 

ann do phobal na Gaeilge sa cheantar, tá spás do ghrúpaí comhrá, ranganna, 

cruinnithe, club na féile ag Féile Raiftéirí, seoltaí leabhar, cruinnithe an chlub 

leabhair, oícheanna cluichí Gaeilge srl. Tá sé i gceist an foirgneamh a fhorbairt 

ina áislann, le téatar beag ina mbeidh spás do léachtaí nó drámaí trí Ghaeilge 

ach maoiniú a bheith ar fáil. 

Tá go leor seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire, a fhreastalaíonn ar go leor 

spéisghrúpaí éagsúla sa bhaile, idir liteartha, staire, dhrámaíocht, spórt, ceol, 

damhsa srl. Bíonn go leor imeachtaí Gaeilge i leabharlann an bhaile, seoltaí 

leabhar, sraitheanna léachtaí, tráth na gceist srl. Tá grúpa pobail LARC a bhfuil 

fís acu le Halla an Bhaile, atá dúnta le 30 bliain, a athoscailt ina ionad 

oidhreachta, ealaíne, ceardaíochta agus tá feachtas ar bun le pictiúrlann a 

oscailt arís sa bhaile. Bíonn Gaeilge Locha Riach ag comhoibriú le LARC agus tá 

ballraíocht ar choiste stiúrtha LARC ag Gaeilge Locha Riach. 

Léirigh daonáireamh 2016 seasamh na Gaeilge sa cheantar, le beagnach 1947 

duine, 38.3% den daonra in ann Gaeilge a labhairt. Cloistear abairtí agus focail 

Ghaeilge timpeall an bhaile gach lá, tá traidisiúin láidir Gaeilge sa cheantar. Tá 

teagasc na Gaeilge sna scoileanna Béarla ag leibhéal sláintiúil, téann go leor 
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daltaí chuig cúrsaí Gaeltachta ar scéimeanna páirtmhaoinithe le scoláireachtaí 

an GRETB, nó ar scoláireachtaí SPLEODAR.  

Bunaíodh Gaelscoil Riabhach sa bhliain 2000 le 16 dalta agus sa bhliain 2016 

bhog an scoil go foirgnimh nuathógtha, buana, 12 sheomra agus 197 páiste 

ann i scoilbhliain 2018-19. Téann roinnt daltaí ar aghaidh go meánscolaíocht 

lán Ghaeilge i gColáiste an Eachréidh, i mBaile Átha an Rí. Tá naíonra ag 

feidhmiú ar láthair na scoile, agus seirbhís iarscoile lánGhaeilge ann chomh 

maith. 

Faigheann Gaeilge Locha Riach tacaíocht an phobail trí fhreastal ar imeachtaí, 

agus déanann an grúpa sáriarracht freastal ar éileamh an phobail do ranganna, 

do chúrsaí, do champaí samhraidh agus d'imeachtaí sóisialta i rith na bliana. 

Bhí 200 duine óg i láthair ag imeacht na hóige le linn Fhéile Raiftéirí 2018 mar 

shampla imeacht a tharla lasmuigh d'uaireanta scoile. 

Déanann cuid de na gnónna iarracht seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil agus 

amach romhainn cuirfear leis sin, cuirfear le cumas na rannóg reachtúil mar 

chuid d'obair an Líonra. 
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4. FÍS AGUS MÓRAIDHMEANNA  

 
Ag Cruinniú pleanála Gaeilge Locha Riach, ar an 8 Meitheamh 2018 mar chuid 

den phróiseas Plean Teanga a scríobh, rinneadh athmhachnamh ar ár bhfís 

agus ár móraidhmeanna. Aontaíodh an méid seo: 

Fís 

Go mbeidh glúin ceannairí nua cumasacha ag teacht i bhfeighil ar phobal láidir 

na Gaeilge i mBaile Locha Riach 

Aidhmeanna 

Go mbeidh deis ar fáil Gaeilge a fhoghlaim ag muintir an cheantair. 

Go mbeidh saol sóisialta agus gnó trí Ghaeilge sa bhaile do phobal na Gaeilge 

agus fáilte roimh chách ann. 

Go mbeidh lárionad mar thearmann teanga mar shiombail de stádas na 

Gaeilge sa bhaile. 

 
 
  



 

 18 

 
5. LÉARGAS AR ULLMHÚ AN PHLEAN  

 

Tá Gaeilge Locha Riach suite i lár Bhaile Locha Riach, in oifig as a bhfuil seirbhísí 

curtha ar fáil do líon mór de phobal an bhaile seo le 18 mbliana anuas. Sa 

tréimhse sin, tá glúin iomlán de pháistí i ndiaidh dul tríd an Ghaelscoil áitiúil - a 

raibh Gaeilge Locha Riach mar choiste bunaithe dó, agus a bhfuil baint láidir 

aige leis ó shin. Tá ar an mhéan 25 páiste ag tosú sa Ghaelscoil gach bliain, is 

ionann sin agus 450 páistí thar tréimhse ama, móide páistí naíonra, páistí club 

óige, campaí samhraidh agus mar sin. Is ionann é sin agus 200 - 300 teaghlach 

a raibh baint dhíreach acu le Gaeilge Locha Riach ó bunaíodh é. Tá ‘branda’ 

Gaeilge Locha Riach - agus na scéimeanna a eagraítear trí Ghaeilge Locha Riach 

(Féile Raiftéirí, Club óige, club fithchille, campaí samhraidh, grúpaí 

léitheoireachta sa leabharlann agus araile) tá an branda sin aitheanta ar fud an 

bhaile. Sa tréimhse ina bhfuil Gaeilge Locha Riach gníomhach osclaíodh siopaí, 

dúnadh siopaí, d’fhás daoine suas, d’imigh daoine ar imirce, tháinig siad ar ais, 

agus i gcónaí leanann obair an choiste ar aghaidh. Tugadh aitheantas don obair 

sin gach bliain ó bunaíodh an grúpa le duaiseanna éagsúla Glór na nGael, 

Gradam Chathaoirleach an Chomhairle Contae, gradaim ón 

Chomharchreidmheasa agus aitheantas ó Fhoras na Gaeilge trí thacaíocht agus 

mhaoiniú scéimeanna éagsúla. 

Rinne Gaeilge Locha Riach mórshuirbhé ar mhianta an phobail an chéad bhliain 

ar bunaíodh an grúpa, agus rinneadh staidéar teanga gairmiúil eile i 2009. 

Tuigimid an tábhacht atá ann le meon agus tuairimí an phobail a thabhairt san 

áireamh inár bpleananna agus i rannpháirtíocht an phobail chéanna i gcur i 

bhfeidhm na ngníomhaíochtaí a éiríonn as an suirbhé, fócasghrúpaí agus 

anailís air sin. 

Mar thús ullmhú don phlean seo, tháing coiste agus pobal Ghaeilge Locha 

Riach le chéile i Mí Eanáir 2017. Tugadh cuireadh do Cheannasaí Ghlór na 

nGael go náisiúnta, Lorcán Mac Gabhann, teacht agus áisitheoireacht a 

dhéanamh ar chomhdháil lae in Ionad Oideachais an Bhoird Oideachais agus 

Oiliúna Gaillimh/Ros Comain. Tugadh cuireadh amach do ghrúpaí Gaeilge, 

cultúrtha, spóirt, agus sochaí an bhaile teacht agus ar an lá bhí breis agus 30 

duine I láthair, ina raibh ionadaíocht chuimsítheach an phobail i láthair. 
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Aontaíodh creatlach oibre na bliana romhainn ag an chruinniú sin, agus 

aithníodh na spéisghrúpaí a mbeadh orainn dul i dteagmháil leo. Aontaíodh 

chomh maith modhanna bailiú eolais, córais leictreonacha ar líne, ceistneoirí, 

fócasghrúpaí, aoisghrúpaí éagsúla, rannpháirtíocht in imeachtaí agus eolas a 

bhailiú le linn na n-imeachtaí srl 

Ainmníodh daoine chun freastal ar chruinnithe an ghrúpa Líonraí agus 

d’oibrigh fo-ghrúpa sna seachtainí ina dhiaidh sin ar dhréachtaí na gceisteanna 

a bheadh sna suirbhéanna agus sna ceistneoirí. 

Scaipeadh eolas ar na spéisghrúpaí trí na meáin shóisialta, fógraí, freastal ar 

chruinnithe grúpaí eile agus osclaíodh an oifig d’imeachtaí óige agus fásta le 

deis a thabhairt labhairt leis an phobal. 

Taighde 

Suirbhé 

Cuireadh tús lenár dtréimhse taighde I Mí Márta 2017 nuair a dréachtaíodh an 

comhad Surveymonkey. D’fhreagair formhór na gcomhfhreagraithe idir sin 

agus Meán Fómhair 2017 ach coinníodh an suirbhé oscailte ina dhiaidh sin 

agus cead ag daoine bheith páirteach ann.  

Ceistneoirí 

Roinneadh ceistneoirí ar thuismitheoirí agus mhianta oideachais agus spraoi dá 

bpáistí. 

Scaipeadh ceistneoirí ar ghnónna sa bhaile le leibhéal úsáid na Gaeilge a 

mheas, agus toil na ngnónna tuilleadh seirbhís/comharthaíocht Ghaeilge a 

úsáid a thomhas. 

 

Fócasghrúpaí 

Eagraíodh focasghrúpaí le déagóirí, le daoine fásta, le foghlamóirí fásta, le 

múinteoirí, le ciorcail chomhrá, le tuismitheoirí a chuir a bpáistí chuig 

imeachtaí lena moltaí agus tuairimí a bhailiú. 

Cruinnithe poiblí/ceardlanna/seimineár 
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 Eagraíodh cruinnithe poiblí le díriú isteach ar obair na mblianta romhainn, 

agus an obair atá déanta a mheas. 

Cruinnithe le heagraíochtaí gaolmhara 

Pléadh an phleanáil agus an Líonra le coistí na ngrúpaí Gaeilge sa bhaile 

(Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Bord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach. 

Torthaí ó fhoinsí taighde oifigiúla: staitisticí ó Daonaireamh 2011, 2016; anailís 

ar fáil ón Córas Faisnéise Geografaí (Suíomh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta). 

Anailís 

Comhairle ón ghrúpa comhoibrithe Gaeilge le Chéile. 

Comhairle ó Comhairleoir Acadúil, Colm Ó Ciardhubhain. 
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6. TORTHAÍ AN TAIGHDE   
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7. BEARTA AN PHLEAN TEANGA  

Feidhmiú an Phlean Teanga  

Is plean teanga é seo do sprioccheantar Baile Locha Riach agus ní d’aon 

eagraíocht ar leith ach go mbeidh an plean seo a stiúradh, agus a fheidhmiú 

faoi bhainistíocht Choiste Líonra Gaeilge Locha Riach thar cheann an 

sprioccheantair. Gné lárnach den phlean teanga seo, nó d'aon plean teanga ná 

an chomhpháirtíocht. I láthair na huaire tá daoine áirithe a bhfuil cónaí orthu 

go háitiúil, agus a bhfuil ról nach beag á imirt acu go deonach i bhforbairt na 

Gaeilge sa sprioccheantar, ach níl aon duine fostaithe ag an ghrúpa. Ní féidir 

uilíocht an phlean seo a chur i bhfeidhm gan duine a fhostú go lán-aimseartha. 

Cé go mbeidh comhoibriú á lorg, agus á thógáil ó eagraíochtaí agus páirtithe 

leasmhara eile, beidh croí na hoibre sa phlean seo ag brath ar obair d'ard 

chumas ón duine a bheidh fostaithe faoin phlean, agus ó stiúir agus ó threoir 

éifeachtach ón coiste bainistíochta. 

Chomh maith le hacmhainní daonna cuireann an coiste seo an-luach ar na 

blianta de thaithí, de mhioneolas agus de thuiscint ar fhorbairt na Gaeilge sa 

cheantar seo atá carnaithe ó 2000 i leith. Tá léargas luachmhar againn mar 

ghrúpa tríd obair phraicticiúil, agus tríd na trí thréimhse anailís agus pleanála 

(2000, 2009, agus 2018) a chinnteoidh rath ar an phlean seo. Aithnímid, áfach, 

nach féidir plean mar seo a fheidhmiú gan acmhainní cuí a bheith ar fáil ón tús. 

Cinnteoidh an Bainisteoir nuair a cheapfar é nó í go mbeidh acmhainní 

meaitseála á gcruinniú ó eagrais agus páirtithe leasmhara sa cheantar ach ón 

tús beidh an coiste ag lorg maoiniú don phost, agus maoiniú do chur i gcrích an 

phlean ina iomláine. Tá na codanna seo idirspleách: fostaíocht, plean, 

acmhainní. 

 

Ag an bpointe seo, is féidir linn coimitmint a thabhairt go mbeidh 

gníomhaíochtaí sna réimsí seo a leanas clúdaithe sa phlean, mar atá siad 

clúdaithe sa liosta beartais. 

 



 

 40 

Oideachas, réamhscoil, luathoideachas, oideachas scoile, oideachas lasmuigh 

den scoil 

An Pobal, imeachtaí 

An Earnáil Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Gnó sa cheantar 

Óige, cumasú, imeachtaí, campaí, club óige 

Féiltí, ceol, cúrsaí liteartha, oidhreachta 

Imeachtaí sóisialta d’aoisghrúpaí éagsúla 

Comhpháirtíocht a chruthú le heagrais ghaolmhara 

An Ghaeilge a thógáil in eagraíochtaí spóirt agus cúltúrtha 

Oidhreacht 
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Réimse Oideachas Bearta 1.1  - Tús maith:Coiste Naíonra Tigh na Sí 

Réimse (Cód) A, B 

CPT 6,7,8, 9 

Eolas Breise Déanfar cruinniú a shocrú gach ráithe le stiúrthóir agus foireann an 
Naíonra chomh maith le cruinniú bliantiúil le Coiste an Naíonra agus 
tuismitheoirí an Naíonra chun mianta agus riachtanais na dteaghlach 
ann a mheas. Tabharfar tacaíocht chuí dóibh. Cuirfear tacaíocht ar fáil 
idir acmhainní agus eolas faoi fhoinsí maoinithe srl.  Tabharfar 
cuireadh do stiúrthóir an Naíonra páirt a ghlacadh i bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach. Déanfar é seo i gcomhpháirt le Coiste an 
Naíonra. Beidh plé agus teagmháil leanúnach le foireann an Naíonra 
ag teastáil chun riachtanais na foirne a aithint. Dá n-aithneofaí go 
mbeadh fiúntas lena leithéid d'fheadfaí naisc a chruthú le stiúrthóirí i 
Naíonraí eile sa mhórcheantar, faoi scáth Ghaeloideachais agus 
Comhar na Naíonraí Gaeltachta. 

Aidhm Tacaíocht leanúnach bunaithe ar phlé leanúnach le Coiste Naíonra 
Tigh na Sí 

Páirtithe 
Leasmhara 

Tuismitheoirí agus teaghlaigh:  Leibhéal Réamhscoile 
Gaeloideachas. Comhar na Naíonraí. Clanna an Eachréidhe. 

Saolré 2019-2022 (Bliain 1 – Bliain 4) 

Costas measta 
iomlán 

2000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

500 

Foinsí Maoinithe Buiséad Poiblíochta na Scéime 
Naíonra Tigh na Sí 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Brú ama foirne agus tuismitheoirí   
Réiteach: nascadh le cruinniú bliantiúil an Naíonra agus amchlár 
Choiste an Naíonra 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Fócasghrúpa de thuismitheoirí Naíonra 2021/ 2022 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Deireadh Fómhair 2020 
Deireadh Fómhair 2021 
Deireadh Fómhair 2022 
 Tuairisc ón Comhairleoir Pleanála Teanga do chruinnithe an Bhoird 
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Beart 6.2.1 

 

Réimse Oideachas Bearta 1.2: Gaelscoil Riabhach – rogha oideachais an 
cheantair 

Réimse (Cód) A,  

CPT 5, 6, 7, 

Eolas Brise Oibreofar i gcomhpháirt le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach 
agus príomhoide na scoile chun líon clárúcháin na scoile a choinneáil 
ag leibhéal inbhuanaitheach - 25 páistí a chlárú gach bliain ar a laghad. 
Cabhrófar le feachtas poiblíocht agus dea-íomhá na scoile a chur chun 
cinn sa cheantar.  

Aidhm Uimhreacha clárúcháin a mhéadú sa Ghaelscoil le cur le líon na 
gcainteoirí laethúla sa cheantar. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Bord Bainistíochta Naíonra Tigh na Sí, Bord Bainistíochta Ghaelscoil 
Riabhach, Tuismitheoirí an cheantair 

Saolré 2019-2026 (Bliain 1 – Bliain 7) 

Costas measta 
iomlán 

1400 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

200 

Foinsí Maoinithe  Buiséad an togra  

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: feachtais chlárúcháin scoileanna Béarla an cheantair 
Réiteach: feachtas bliaintúil ag léiriú buntaistí an oideachais trí 
Ghaeilge, agus buntaistí an dhátheangachais sa saol 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Fígiúirí Clárúcháin Bliaintiúla: 6 - 10 scoil cláraithe agus páirteach sa 
chomórtas ceoil do ardranganna/mheánscoileanna 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Márta, Meitheamh 2020 - 2026 
 
Tuairisc ón gComhairleoir Pleanála Teanga do chruinnithe an Bhoird 
Miontuairiscí chruinnithe Bhord Bainistíochta na Gaelscoile 

 

 

Réimse Oideachas Bearta 1.3: Comórtas scríbhneoireachta agus Ealaíne i 
scoileanna 

Réimse (Cód) A, C, G, M 

CPT 5, 6, 8, 9, 12, 10 
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Eolais Breise Tabharfar cuireadh, agus déanfar cinnte go mbeidh gach scoil lan-
Ghaeilge sa cheantar páirteach i gcomórtais bhuana bliaintúla do 
scoileanna lánGhaeilge:  

• Leabhar na Samhna d'ardranganna,  
• comórtais a bhaineann le Féile Raifteirí, 
• comórtais scríbhneoireachta,  
• comórtas díospóireachta bunscoile srl.  

Chun é sin a bhaint amach tabharfar tacaíocht do Fhóram 
Phríomhoidí an Eachréidh, do Choiste Fhéile Raifteirí, do Choiste 
Gairmoideachais Gaillimh/ Ros Comáin 

Aidhm Comórtas scríobhneoireachta agus comórtas ealaíne bliantúil agus 
eile mar mhodh le daltaí scoile a spreagadh Gaeilge a úsáid. 

Páirtithe Leasmhara Gaelscoileanna Chontae na Gaillimhe agus Contae an Chláir 

Saolré 2020-2026 

Costas measta 
iomlán 

7000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1000 (50% ó bhuiséad an togra, 50% ar urraíocht) 

Foinsí Maoinithe Eagrúchán agus poiblíocht agus maoinitheoirí áitiúla a aimsiú. 
Cuirfear leis an gcomhoibriú leanúnach idir an Coiste agus an 
Comhairle Contae agus an Bord Oideachais agus Oiliúna 
Gaillimh/Ros Comain. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Spéis na rannpháirtithe, idir dhaltaí agus mhúinteoirí a 
chinntiú.  
Réiteach: Féilire bliantúil a roinnt leis na rannpháirtithe agus a 
chinntiú go mbeidh siad páirteach i roghnú na dtéamaí ó bhliain go 
bliain. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Rannpháirtíocht ó gach uile Gaelscoil sna comórtais. Tinreamh ag 
ócáidí bronnta a léiríonn ionchur gach scoil sna comórtais, taifead 
coinnithe de líon na n-iontrálaithe. Plé iar-imeachta leis an 
múinteoirí scoile agus moltaí a lorg don chéad bhliain eile. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Giobleabhar coinnithe/ iomhánna ar mheánshóisialta a léiríonn go 
bhfuil rannpháirtíocht fheiceálach ó gach scoil - gach ráithe de na trí 
bhliana 

 

Réimse Oideachas – Bearta 1.4: Gníomhú agus Tacaíocht le scoileanna 



 

 44 

Béarla 

Réimse (Cód) A, C, G, M, N 

CPT 5, 6, 8, 9, 12, 15 

Eolas Breise I gcomhpháirt le múinteoirí sna bhunscoileanna ina múintear trí 
mheán an Bhéarla sa cheantar cuirfear tacaíocht ar fáil chun ardú 
feasachta faoin Ghaeilge agus chun tábhacht na Gaeilge a threisiú. 
Díreofar aird na scoileanna ar réimse tacaíochta atá ar fáil ón Ionad 
Oideachais, ón tSeirbhís um Fhorbairt Gairmiúil do Mhúinteoirí agus 
ó Ghaeilge Locha Riach. Cabhrófar le scoileanna atá ag iarraidh 
feabhas a chur ar chaighdeán theagasc na Gaeilge/ fhoghlaim na 
Gaeilge trí acmhainní agus seimineár a eagrú. Cuirfear béim faoi leith 
ar Sheachtain na Gaeilge 

Aidhm Comórtas Sheachtain na Gaeilge agus caighdeán teagaisc/ foghlama 
na Gaeilge 

Páirtithe 
Leasmhara 

Múinteoirí ranga sna scoileanna náisiúnta sa cheantar 
Conradh na Gaeilge (Craobh Bhaile Locha Riach) 
Gaeilge Locha Riach 
Scoileanna Béarla an cheantair 
Ionad Oideachais na Gaillimhe 

Saolré 2020-2026 (Bliain 1-7) 

Costas measta 
iomlán 

5600 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

800 (ciste de €100 mar dhuaiseanna in ocht scoil) 

Foinsí Maoinithe Maoiniú áitiúil ó ghrúpaí Gaeilge sa cheantar. Urraíocht ó ghnólachtaí 
agus eagrais oideachais 

Dúshláin 
Fheideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Spéis na rannpháirtithe, idir dhaltaí agus mhúinteoirí a 
chinntiú.  
Réiteach: Féilire bliantúil a roinnt leis na rannpháirtithe. Pacáistí 
Sheachtain na Gaeilge a ullmhú leis na múinteoirí le linn Mhí Eanáir, 
Mhí hFeabhra. Tréimhse stocaireachta le maoiniú a bhailiú I measc 
gnólachtaí. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Líon na scoileanna páirteach i gcomórtais Sheachtain na Gaeilge 
ardaithe go 8 scoil in aghaidh na bliana roimh scoilbhliain 2022, agus 
an líon sin a choinneáil suas go deireadh saolré an Phlean. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Taifead coinnithe go bhliantiúil ar chlár Sheachtain na Gaeilge ina 
léirítear imeachtaí na Scoileanna Náisiúnta. Cuidiú praicticiúil a 
thabhairt do mhúinteoirí i scoileanna beaga. 
Tuairisc ón gComhairleoir Pleanála Teanga do chruinnithe an bhoird. 
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Réimse Oideachas – Bearta 1.5 – Ranganna foráacha do fhoghlamóirí aibí. 

Réimse (Cód) D, M, N 

CPT 8, 9, 10, 15 

Eolas Breise Córas ranganna oíche agus lae forásach a bhunú á múineadh ag 
múinteoirí d'ardchumas. Leanfar clár nó córas TEG chun a chinntiú go 
bhfuil dul chun cinn forchéimneach ar siúl ag na foghlaimeoirí.  

Aidhm Cúrsaí agus ranganna a sholáthar do dhaoine fásta 

Páirtithe 
Leasmhara 

Múinteoirí Gaeilge sna meánscoileanna.  
Oifigeach Gaeilge Bhord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh/Ros Comáin 
Daoine fásta sa cheantar 

Saolré 2019-2026 (Bliain 1 – bliain 7) 

Costas  measta 
iomlán 

10,500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1500 

Foinsí Maoinithe Cíos seomraí agus táillí múinteoirí (beidh táillí á mbailiú ó na 
rannpháirtithe sna ranganna). Meastar go mbeidh an scéim ag tacú le 
liúntas de 20% den chostas seo. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: poiblíocht sách forleathan ag an tús a chinntiú, agus líon na 
bhfoghlaimeoirí a mhéadú  
Réiteach: úsáid éifeachtach na líonraí sóisialta agus na meán sóisialta. 
Ranganna d’ardchaighdeán a chinntiú le daoine nua a mhealladh tríd 
rath ag leanúint ar rath. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Líon na rannpháirtithe sna ranganna oíche a ardú go 8 ag leibhéal 
tosaitheoirí agus go 10 ag an meánleibhéal gach bliain ar a laghad faoi 
dheireadh bhliain 3, agus an líon sin a bhuanú go dtí deireadh saolré 
an Phlean. 
Líon na ndaoine a n-éiríonn leo i scrúdú TEG a thomhas agus a 
thaifeadadh ó bhliain go bliain. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Fógraíocht leathan ar ranganna déanta i measc tuismitheoirí na 
Gaelscoile/an  Naíonra agus i ngach nuachtlitir paróiste sa 
mhórcheantar go leanúnach. Rolla a choinneáil (le cead na 
bhfoghlaimeoirí) agus iardhaltaí a úsáid mar bhunachar sonraí 
earcaíochta. 
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Réimse Oideachas – Bearta 1.6 – Daltaí agus An Ghaeltacht 

Réimse (Cód) A, C 

CPT 5, 6, 8 

Eolas Breise Iniúchadh cuimsitheach ar fhreastal ar chúrsaí Gaeltachta (daltaí 
scoile) an bhaile 

Aidhm Cuir le líon na ndaoine óga atá cláraithe, atá ar an eolas, agus atá 
páirteach in imeachtaí óige i rith na bliana roimh sin agus i ndiadh 
bheith ar chúrsaí Gaeltachta. Nasc a chruthú le múinteoirí scoile an 
cheantair. Scoláireachtaí a aimsiú do dhaltaí do chúrsaí Gaeltachta 

Páirtithe Leasmhara Scoileanna an bhaile 

Saolré 2019-2026 

Costas  measta 
iomlán 

 ní bhaineann 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

 ní bhaineann 

Foinsí Maoinithe Eagrais agus fondúireachtaí a chuireann scoláireachtaí ar fáil (Bord 

Oideachais agus Traenála, Gael-Linn, Spleodar, Coláiste na bhFiann, 

Gaeilge Locha Riach) 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dushlán: scoláireachtaí a aimsiú 
Réiteach: stocaireacht leis na heagrais ábhartha 
Dúshlán: daltaí a spreagadh cúrsaí Gaeiltachta a dhéanamh 
Réiteach: imeachtaí trí Ghaeilge i rith na bliana leis an eispearas 
coláiste Gaeltachta a dhéanamh níos tarraingtí 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

An tIniúchadh a fhoilsiú mar chuid de Thuairisc Bhliantúil an Choiste 
Taifead a choinneáil ó bhliain go bliain ar líon na ndaltaí a 
fhreastalaíonn ar imeachtaí agus ar chúrsaí. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

 Mír sheasta ar chlár chruinnithe an choiste. 

 

 

Réimse Pobal – 2.1 - Club leabhar CLEAS 

Réimse (Cód) D, G, M, N  

CPT 9, 10, 12, 15 
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Eolas Breise Chun scileanna litearthachta agus díospóireachta trí Ghaeilge a 
chothú sa phobal i measc dhaoine fásta a bhfuil Gaeilge mhaith acu 
cuirfear tuilleadh forbartha ar CLEAS: Club Leabhar, Eachtraíochta 
Agus Sóisialta i mBaile Locha Riach. Tabharfar tacaíocht do 
éascaitheoirí an chluib cruinnithe míosúla a eagrú, leabhair a ordú 
agus a chur ar fáil, cuairteanna malartáin le clubanna eile a eagrú, 
busanna a eagrú agus údair/ aoichainteoirí a eagrú dóibh. Leanfar 
féilire bliantúil a chinnteoidh go mbeidh idir chuairteanna agus 
chuairteoirí ann gach bliain. 

Aidhm Club leabhar CLEAS a fhorbairt agus ballraíocht leathan ón phobal a 
chinntiú dó. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Daoine fásta, Leabharlann an Bhaile, Daltaí ardteiste, baill CLEAS, 
Club Leabhar Chois Fharraige, Club Leabhar Inis, Coiste Gaeltachta an 
Eachréidh, údair éagsúla, Clár na Leabhar Gaeilge, Clódóirí Gaeilge 
agus áitiúla 

Saolré 2019 – 2026 (Bliain 1 – bliain 7) 

Costas  measta 
iomlán 

5600 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

800 

Foinsí Maoinithe Costais taistil agus praghas na leabhar a íoc go leibhéal áirithe ag baill 
an chlub. 
Maoiniú ó Sheachtain na Gaeilge agus foinsí eile chun imeachtaí a 
eagrú. 
Meastar go mbeidh tacaíocht de 25% don togra seo ó bhuiséad na 
scéime 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán – ballraíocht bhuan a choinneáil agus baill nua a aimsiú gach 
bliain 
Réiteach – feachtais earcaíochta leanúnacha, na baill a spreagadh 
cairde a thabhairt leo. Teideal na leabhar a roghnú go mbeidh sé 
spéisiúil do réimse leathan daoine a bheith páirteach.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

10 n-imeacht in aghaidh na bliana le meán tinreamh de ochtar, ag 
méadú go cúig dhuine dhéag faoi dheireadh bhliain 4.  
Dhá chuairt malartáin in aghaidh na bliana 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Teagmháil leanúnach le héascaitheoirí CLEAS 
Taifead a choinneáil ar líon na rannpháirtithe. 
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Réimse Pobal – 2.2 - Cumann Drámaíochta 

Réimse (Cód) C, D, M 

CPT 9,10 

Eolas Breise Bunófar cumann drámaíochta Gaeilge chun ardú feasachta ar an 
nGaeilge sa mhórcheantar a chur chun cinn agus tuilleadh imeachtaí 
sóisialta agus deiseanna labhartha na Gaeilge a thabhairt do 
chainteoirí Gaeilge. Dráma a chur ar ardán gach ré bliain. 
Blian 2: Dráma ar shaol Raiftéirí 
Bliain 4: Dráma ar thriail agus bás Antaine Uí Dhálaigh nó eile 
Bliain 6: Dráma nuascríofa ó pheann údar áitiúil 

Aidhm Cumann Dramaíochta a athbhunú 

Páirtithe Leasmhara Aisteoirí Aon Oíche 
Séamus O'Kelly Players 
Taibhdhearc na Gaillimhe. 
Cumainn drámaíochta eile 

Saolré 2020- 2026 (Bliain 2, bliain 4, agus bliain 6 mar bhlianta ina mbeidh 
dráma ar ardán) 

Costas measta 
iomlán 

4200 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1200 (sna blianta ina mbeidh dráma ar ardán) 
600 – cúrsa scríbhneoireachta le linn bliain 5. 

Foinsí Maoinithe Rannpháirtíocht dheonach, feisteas agus halla, poiblíocht  agus 
duaiseanna 
Díolachán ticéad agus clár an tseó. 
Fógraíocht agus urraíocht áitiúil. 
Meastar go mbeidh 50% den chostas seo á chlúdach ó bhuiséad na 
scéime. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Scripteanna a aimsiú,  -  
Réiteach: Comhoibriú leis an Taibhdhearc, cúrsa scríbhneoireachta a 
eagrú le linn bhliain 5 le script do bhliain 6 a fhorbairt. 
Dúshlán : Ionad a aimsiú do léiriú dramaí sa bhaile –  
Réiteach : Socruithe a dhéanamh le Teach na Cúirte, Halla 
Temperance, Amharclann an tSráidbhaile (An Cheathrú Bán).  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

3 dhráma curtha ar ardán 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Tuairiscí ar chlár an Choiste Stiúrtha. 
Tuairiscí gach ré bliain ón gComhairleoir Pleanála Teanga leis an 

mBord Stiúrtha. 
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Réimse Pobal – 2.3: Seachtain na Gaeilge agus Seachtain na Nollag 

Réimse (Cód) C, D, F, M 

CPT 7, 8, 9, 10, 11,  

Eolais Breise Chun deis labhairt na Gaeilge go sóisialta a chur chun cinn agus chun 
feasacht ar an nGaeilge a ardú sa bhaile, eagrófar sraith imeachtaí 
pobail mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, m.sh Stop an Bus, Céilíthe 
srl. Chomh maith leis sin eagrófar imeachtaí lár-Gheimhridh/Nollag 
m.sh. Tráth na gCeist agus Gradaim na Bliana (feic thíos). Déanfar na 
himeachtaí seo ar fad a eagrú mar chomhimeachtaí le heagraíochtaí 
pobail eile: m.sh Céilí i gcomhpháirt le Coiste Fhéile Pádraig nó 
Cumainn Dhaoine Aosta sa bhaile, Tráth na gCeist i gcomhpháirt leis 
an gclub óige/ Spleodar 

Aidhm Clár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge a eagrú agus imeachtaí aimsir 
na Nollaig 

Páirtithe 
Leasmhara 

Pobal an bhaile, fócas ar óige a mhealladh isteach, gnónna an bhaile 
mar urraitheoirí, tuismitheoirí gaelscoile agus scoileanna náisiúnta 
Béarla, eagraíochtaí aosaigh sa bhaile, Conradh na Gaeilge, Seachtain 
na Gaeilge 

Saolré 2019-2026 

Costas  measta 
iomlán 

10500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1500 

Foinsí Maoinithe Urraíocht ó Sheachtain na Gaeilge  
Urraíocht ó Chraobh áitiúil Chonradh na Gaeilge 

Urraíocht ó choiste áitiúil Ghlór na nGael 
Meastar go mbeidh 25% de chostas an chláiseo á íoc as buiséad na 
scéime. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Dul i gcomórtas le himeachtaí eile le linn shéasúr na Nollag, 
agus daoine a mhealladh d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 
Réiteach: Imeachtaí spéisiúla, éagsúla, nuálach a eagrú ó bhliain go 
bliain. 
Dúshlán: Maoiniú a aimsiú ar bhonn bliaintúil 
Réiteach: Ballraíocht agus comhoibriú leis an gCumann Tráchtála, 
cuidiú le seirbhísí Gaeilge a éascú I measc gnónna ar bhonn 
leanúnach. 
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Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Taifead a choinneáil ar fhreastal imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 
agus aimsir na Nollag. 
Aiseolas a lorg ó ghnólachtaí, ón Chumann Tráchtála agus ó lucht 
freastail ar na himeachtaí. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Taifead coinnithe ar fhógraí, phóstaeir srl de na himeachtaí  
Mír sheasta ar chruinniú an Bhoird Stiúrtha, tuairisc bhliaintiúil Mí 
Eanáir agus Mí Aibreán ar na himeachtaí agus ar an aischothú ón 
phobal. 

 

Réimse Pobal – Bearta 2.4 - Gradaim Bhaile Locha Riach 

Réimse (Cód) E, F, M 

CPT 8, 9, 14, 15 

Eolais Breise Eagrófar imeacht bhliantúil chun aitheantas bliantúil a thabhairt ar 
ghníomhaíocht agus ar thacaíocht don Ghaeilge i mBaile Locha 
Riach. Bronnfar duais agus / nó teastas ar ghnónna, grúpaí pobail 
nó ar dhaoine aonair.  

Aidhm Gradaim Bhaile Locha Riach: aitheantas do dhaoine agus gnónna sa 
bhaile atá ag déanamh birt ar son na teanga agus na gradaim a 
úsáid mar uirlis le feiceálacht agus stádas na Gaeilge a ardú sa 
bhaile. 

Páirtithe Leasmhara Gnónna 
Daoine aonaracha  
Na coistí Gaelacha, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Forbairt 
Chomhairle Contae na Gaillimhe 

Saolré 2019-2026 

Costas measta iomlán 2450 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

350 

Foinsí Maoinithe Costais na nGradam agus sóláistí ar an oíche - buiséad an togra 
agus urraíochgt ó shaol ghnó an bhaile. 

Dúshláin Fhéideartha 
agus réitigh 

Dúshlán: A chinntiú go mbeidh dótháin gnónna, eagras agus 
pearsana pobail páirteach go mbeidh meas ar an nGradam 
Réiteach: Feachtas poiblíochta agus clárúcháin don ghradam luath 
sa bhliain agus moltaí cuiditheacha a thabhairt do rannpháirtithe ar 
na gníomhaíochtaí a bheadh oiriúnach le Gradam a bhuachan. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Moltaí ó réimse leathan de ghrúpaí, dhaoine curtha isteach don 
ghradam - 6 nó 7 moladh gach bliain ar a laghad. 
Cuireadh a thabhairt d’eagras cosúil le Gaillimh le Gaeilge anailís a 
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dhéanamh ar riaradh agus ar fheidhmiú an Ghradaim le linn Bhliain 
2 agus Bhliain 5 (agus na moltaí uathu a chur I bhfeidhm). 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Cuireadh curtha amach go foirmeálta chuig na rannpháirtithe ar 
fad agus poiblíocht leathan déanta.  
Foirmeacha aischothaithe a thabhairt do rannpháirtithe. 
Tuairisc ón Chomhairleoir Pleanála Teanga leis an mBord Stiúrtha. 

 

Réimse Pobal – Bearta 2.5 – Comhrá Cois Locha 

Réimse (Cód) D, M, N,  

CPT 9, 10,  

Eolais Breise Rachfar i mbun comhpháirtíochta agus tacaíocht leanúnach le Ciorcal 
Comhrá an bhaile, Cairde Cois Locha, chun ócáid shóisialta 
sheachtainiúil a chinntiú do ghrúpa daoine, agus ionad a chur ar fáil 
dóibh. Cabhrófar leis na ngrúpa éascaitheoir/ múinteoir a fháil agus 
turais lae a eagrú.  

Aidhm Ciorcal Comhrá seachtainiúil 

Páirtithe Leasmhara Daoine fásta, aosaigh, daoine atá saor ó obair maidin amháin in 
aghaidh na seachtaine - Cairde Cois Locha 

Saolré 2019-2026 

Costas measta 
iomlán 

3500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

500 

Foinsí Maoinithe Baineann an costas seo le háisitheoir don ghrúpa a fhostú, duine a 
chinnteoidh go mbeidh topaicí úra réidh don ghrúpa más gá, aga 
cuidiú leo nuair a bhíonn ceisteanna cruinnis á bplé. – buiséad an 
Líonra. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Rrudaí breise a thabhairt isteach i ngníomhaíochtaí an 
ghrúpa 
Réiteach: Liosta mianta a bhailiú ag tús na bliana, mar shampla 
turais, béilte, cuairt ar dhráma i nGaillimh 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Tinreamh na gcruinnithe a ardú go meánuimhir  de 12 in aghaidh na 
seachtaine laistigh den trí bhliana. 



 

 52 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Eanáir 2020 - 2026 
Tuairisc bhliantúil ón Chiorcal Comhrá do chruinniú chinn bhliana an 
Bhoird Stiúrtha 

 

Réimse Pobal – Bearta 2.6 – Glór na nGael 

Réimse (Cód) E, F, L, M 

CPT 9, 10, 15,  

Eolais Breise Gradam aitheantais a bhuachan don bhaile chun aitheantas agus ardú 
meanma a thabhairt do ghrúpaí Gaeilge an bhaile. Duais airgid a 
bhuachan le cur le ciste gníomhaíochtaí deonacha an bhaile. 
Oibreofar chun tacú le Coiste Ghlór na nGael mar fhóram 
d'eagraíochtaí éagsúla sa bhaile atá sásta oibriú le chéile chun an 
Ghaeilge a chur chun cinn agus freastal ar phobal na Gailge. 

Aidhm Rannpháirtíocht i gComórtas Ghlór na nGael go bliantúil 

Páirtithe 
Leasmhara 

Na coistí Gaelacha áitiúla: Conradh an Gaeilge, Glór Locha Riach 
Glór na nGael 

Saolré 2019-2026 

Costas measta 
iomlán 

700 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

100 

Foinsí Maoinithe Táillí iontrála an Chomórtais, €100 bliantúíl (táille 2019) le híoc ag 
fochoiste Ghlór Locha Riach. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Clár cuimsitheach oibre a fheidhmíu de réir spriocanna 
bliantúla Ghlór na nGael  
Réiteach: Coistí ionadaíocha don bhaile a earcú leis an gclár sin a chur 
i bhfeidhm agus a thuairisciú ar ais do mholtóirí Ghlór na nGael. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Coiste Ghlór na nGael ag obair go neamhspleách le ionadaíocht 
leathan roimh Dheireadh Fómhair 2021, agus ag leanúint plean 
scríofa aontaithe leis na páirtnéirí sa chomórtas  le linn Shaolré an 
phlean teanga. 
 
Tuairiscí scríofa ó phróiseas Moltóireachta Ghlór na nGael. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Deireadh Fómhair 2019 – 2026 (tréimhsí moltóireachta Ghlór na 
nGael) 
Tuairisc ó choiste Ghlór na nGael don Bhord Stiúrtha. 
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Réimse Pobal – Bearta 2.7 – Gaillimh 2020 

Réimse (Cód) D, F, M, N 

CPT 8, 9, 10,  

Eolais Breise Eagrófar fóram le linn 2019 nó an chéad cheathrú de 2020 chun deis a 
thabhairt do lucht ealaíne go háitiúil imeacht ina bhfuil an Ghaeilge 
lárnach a eagrú don bhaile chun Gaillimh 2020 a chomóradh. Déanfar 
é seo trí struchtúr Choiste Ghlór na nGael trí iarracht a dhéanamh 
ionadaíocht nó cur i láthair a fháil don choiste ó ealaíontóirí atá 
gníomhach sa mbaile eg. Scoil Ealaíona Bhaile Locha Riach, Seumas 
O'Kelly Players, Loughrea School of Music nó ealaíontóirí aonair. 

Aidhm Imeacht Gaeilge a eagrú mar chuid de Gaillimh 2020 
 
An macasamhail d’imeacht mhór pobail a eagrú sna blianta ina 
dhiaidh sin. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Coiste Gaillimh 2020 
Comhairle Contae na Gaillimhe 
Grúpaí ealaíona an bhaile  
Coiste Ghlór na nGael 

Saolré 2020, 2021-2023 

Costas measta 
iomlán 

500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

 500 

Foinsí Maoinithe Costas an imeachta le clúdú as buiséad bhliantúil an Líonra mar 
mhórghníomh pobal don Ghaeilge sa bhaile. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán:  Tréimhse ullmhúcháin gairid idir tús na scéime agus 2020, 
Réiteach: Pleanáil chun an imeacht a eagrú sa dara leath de 2020.  

Monatóireacht ar 
éeifeacht an bhirt 

Imeacht a bhfuil tinreamh maith ann agus próifíl ard sna meáin agus 
go háitiúil ag an imeacht. 
Taifead a choinneáil de chruinnithe pleanála. 
Taifead a choinneáil de rannpháirtithe agus de na páirtnéirí sa togra. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Tuairisc dul chun cinn do Choiste Ghlór na nGael ag deireadh 2019 
agus sa chéad leath de 2020 

 

Réimse Pobal – Bearta 2.8 - Cumann Beachairí an Eachréidhe 

Réimse (Cód) D, M, N 



 

 54 

CPT 8, 9, 10, 15 

Eolais Breise De bharr éileamh aitheanta go háitiúil cuirfear tacaíocht ar fáil don 
Chumann Beachairí chun deis labhartha a thabhairt do chainteoirí 
Gaeilge thar imeacht nach bhfuil bainteach go díreach le foghlaim na 
teanga. Eagrófar aoí-chainteoirí de thoradh éilimh ón gCoiste agus 
déanfar iarracht poiblíocht agus próifíl a thógáil don choiste. Eagrófar 
ceithre chruinniú ar a laghad gach bliain agus tabharfar tacaíocht 
chun foinsí maoinithe agus araile a aimsiú.  

Aidhm Cumann Beachairí an Eachréidhe a fhorbairt mar spás sóisialta, 
neamhfhoirmeálta agus deis an Ghaeilge a úsáid. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Cumann Beachairí na hÉireann 
Cumann Beachairí na Gaillimhe 

Saolré 2020-2026 

Costas measta 
iomlán 

3,300 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

600 x 4 (costas ar leith i mbliain 1 agus I mbliain 4  le coirceog, beach 
agus treallamh a cheannach, móide cúrsa oiliúna ar chostas 
€300/bliana, le linn Bhliain 1, Bhliain 3 agus Bhliain 6) 

Foinsí Maoinithe Costais treallaimh, táillí beaga na mball, urraíocht ó scéimeanna 
maoinithe FnaG. Costas ar aoi-chainteoirí agus árachas. 
Meastar go mbeidh an togra ag tacú leis an chumann seo agus 50% 
den chostas a íoc. (€1650) 

Dúshláin 
Fheideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Imní an phobail roimh beacha 
Réiteach: Oideachas agus feachtas feasachta 
Dúshlán: Sábháilteacht 
Réiteach: Traenáil cuí a bheith ar fáil do na baill – cúrsa a eagrú tríd 
Chumann Beachairí na Gaillimhe. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Sprioc go mbeidh 5- 6 theaghlach ag freastal ar chruinnithe agus go 
mbeidh gréasán sóisialta foirmeálta agus neamhfhoirnmeálta tógtha 
den ghrúpa seo lasmuigh den chumann féin. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Ceithre chruinniú eagraithe agus fógraithe.  
Cumann cláraithe le ceanneagraíocht. Tuairiscí tugtha don bhord 
Márta 2020 – Márta 2026 (Mí Márta an mhí a thosaíonn beachóirí ag 
oscailt na gcoirceog i ndiadh míonna an gheimhridh). 

 

Réimse Féiltí/Pobal – Bearta 3.1 – Féile Raiftéirí 

Réimse (Cód) F, G, M, N 

CPT 8, 10, 12, 15 
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Eolais Breise Cabhrófar le coiste Fhéile Raifteirí féile a eagrú go bliantiúil chun 
comóradh a dhéanamh ar an bhfile Raiftéirí agus a shaothar agus tríd 
sin le Gaeilge a chur chun cinn i measc na hóige, ceoltóirí, scríbhneoirí 
an cheantair. 
Beidh na gnéithe seo san áireamh mar chodanna den fhéile: 'Scoil 
Earraigh' a dhéanamh le díospóireacht faoi oidhreacht liteartha an 
cheantair, Imeacht mór do scoiileanna an mhórcheantair agus/nó 
imeacht don óige chun fócas a chur ar ealaíon litearthachta na linne 
seo, ceolchoirm mhór a eagrú i mbailte éagsúla sa mhórcheantar do 
thréimhse an phlean le linn Fhéile Raiftéirí 

Aidhm Tacaíocht a thabhairt do Choiste Fhéile Raiftéirí chun an fhéile 
shuaitheanta seo a fhorbairt agus aoisghrúpa nua a chur in aithne do 
shaothar agus luach an fhile. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Coiste Fhéile Raiftéirí,  
Comhairle Contae na Gaillimhe, 
Ollscoil na hÉireann Gaillimh,  
Bord Oideachais agus Oiliúna - Gaillimh agus Ros Comáin,  
scoileanna agus pobail áitiúla,  
Club óige sa cheantar,   
CLEAS (Club leabhar an cheantair) 
Grúpaí ealaíona áitiúla agus náisiúnta, 
 Foras na Gaeilge 

Saolré Aibreán/Bealtaine gach bliain idir 2019 - 2026  

Costas measta 
iomlán 

33,500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

4500 (agus le boilsciú ag fás go 5000 in aghaidh na bliana faoi Bhliain 
4) 

Foinsí Maoinithe Scéim na bhFeilte (Fhoras na Gaeilge) 
Scéim Féilte Chomhairle Contae na Gaillimhe 

Scéim tacaíochta Chomhairle na nEalaíon 
Bord Oideachais agus Traenála Gaillimh/Ros Comáin 

Tacaíocht ‘Cairde Fhéile Raiftéirí). 
Táillí iontrála d’imeachtaí na féile. 
Cuirfidh an Líónra tacaíocht de €500 in aghaidh na bliana ar fáil don 
Fhéile. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Saothar Raiftéirí a dhéanamh spéisiúil do ghrúpa leathan 
daoine d’aoisghrúpaí éagsúla. 
Réiteach: Cainteoirí, ceoltóirí, téamaí léachtaí agus mar sin de a phlé 
agus a aontú leis na spéisghrúpaí roimh ré.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Freastal ag léibhéal sásúil ag na himeachtaí éagsúla. Sainspriocanna 
tinrimh le leagan amach ó bhliain go bliain a chuirfidh béim ar 
rannpháirtíocht a ardú i measc fhoghlaimeoirí agus chainteoirí líofa 
Gaeilge. Le linn thréimhse an phlean seo cuirfear béim faoi leith ar 
thinreamh ag imeachtaí na n-óg nach bhfuil scoilbhunaithe a mhéadú 
go 60 duine go bliantúil. 
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Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

 Beidh an Mhír seo mar mhír sheasta ar Chlár chruinnithe an Bhoird 
Stiúrtha gach bliain ó Mí Eanáir go dtí Mí Mheitheamh. 
Beidh ráth na féile á mheas ní amháin ag an Líonra ach ag na páirtithe 
maoinithe chomh maith. 
Cartlann de léachtaí na Féile, taifead de ghrianghraif sna meáin, 
taifead de bhileoga eolais. 

 

 

Réimse Féiltí/Pobal Bearta 3.2 - Oíche Cultúir 

Réimse (Cód) F, G, M, N, 

CPT 8, 9, 10, 

Eolais Breise Go mbeidh an Líonra aitheanta mar rannpháirtí in imeacht náisiúnta, 
ag soláthar seirbhís áitiúil, leis an ionad mar áis don phobal. Eagrófar 
imeachtaí oscailte éagsúla ó bhliain go bliain a mheallann baill an 
phobail ghinearálta isteach san ionad chun blas a fháil de chultúr na 
Gaeilge m.sh: ceardlann ceoltóirí óga, ardán filíochta, léamh as 
scéaltaí Gaeilge, duaiseanna léitheoireachta an tsamhraidh a 
bhronnadh, ceardlanna amhránaíochta nó damhsa. Leagfar béim ar 
imeacht a eagrú faoi scáth Fhorbairt nó Gaeilge Locha Riach a 
chuireann fáilte roimh dhaoine nach raibh páirteach i saol na Gaeilge 
go dtí seo. Úsáidfear an imeacht seo chun daoine a mhealladh i dtreo 
na Gaeilge a fhoghlaim agus freastal ar ranganna 

Aidhm Oíche Cultúir: imeachtaí oscailte a eagrú 

Páirtithe 
Leasmhara 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Múinteoirí na Ranganna 
An Club Leabhar CLEAS, Coiste Forbairt Gaeilge Locha Riach 
Scátheagraíocht 'Oíche Cultúir' Oireachtas na Gaeilge. 

Saolré 2019-2026 

Costas measta 
iomlán 

2800 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

400- 

Foinsí Maoinithe Maoiniú Oireachtas na Gaeilge - Oíche Cultúir 
Tacaíocht ó bhuiséad an togra: 50% 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Imeacht Ghaeilge a eagrú a bheidhi gcomórtas le 
himeachtaí eagraithe ar an oíche chéanna ag eagrais chultúrtha agus 
ealaíona eile. 
Réiteach: Imeachtaí den scoth a eagrú, agus an scéal a bheith i mbéal 
an phobail ar ardchaighdeán na n-imeachtaí Gaeilge. 
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Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Tinreamh de lucht an phobail ar imeacht Oíche Cultúir a mhéadú go 
60 duine le linn don Oíche Cultúir bheith ar siúl thar trí bliana an 
phlean 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Fógraíocht agus bileoga faoin imeacht scaipthe go forleathan tuairisc 
tugtha don choiste Deireadh Fómhair 2019-2026 

 

Réimse Féiltí/Pobal – Bearta 3.3- Imeacht Gaeilge mar chuid d’Fhéilte Eile 

Réimse (Cód) F, G, M, N, 

CPT 8, 9, 10, 

Eolais Breise Imeacht Gaeilge le linn Fhéile na Meánaoise Bhaile Locha Riach agus 
imeachtaí eile i gcomhpháirt le heagraíochtaí liteartha agus 
cultúrtha eile sa bhaile. Na naisc seo a thógáil agus a bhuanú trí 
chomhoibriú le Coiste Ghlór na nGael agus eagrais Ghaeilge eile. 

Aidhm Naisc le grúpaí pobail agus comhimeachtaí chun próifíl na Gaeilge a 
ardú agus fáilte a chur roimh dhaoine an Ghaeilge a úsáid i réimsí 
saoil nach mbíonn an Ghaeilge ann de ghnáth. 

Páirtithe Leasmhara Coistí áitiúla ar nós Féile Mheánaoiseach an Bhaile, Baffle, Féile, 
Walkers group srl.    Coiste Ghlór na nGael 

Saolré 2019-2022 

Costas measta 
iomlán 

900 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

300 

Foinsí Maoinithe aoichainteoir 
ealaíontóir aoichainteoirí nó áisitheoirí a eagrú 
Cuirfidh an Líonra tacaíocht 100% ar fáil don Bheart seo. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Spás Gaeilge a chruthú mar imeacht  le linn féilte nach 
mbíonn an Ghaeilge mar sprioc acu de ghnáth. 
Réiteach: Cuir chuige cliste a úsáid le gné teanga a aimsiú i 
spriocanna na bhféilte, nó an Ghaeilge a úsáid mar mhodh 
cumarsáide ag plé ábhar nach mbaineann leis an Ghaeilge de 
ghnáth. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Ról aitheanta soiléir i bhféile nó imeacht amháin 'Béarla' sa bhaile in 
aghaidh na bliana, agus spás cruthaithe don Ghaeilge i ngach 
imeacht faoi seach.  

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Tuairisc tugtha don Choiste ar theagmhálacha agus naisc le grúpaí 
pobail sa cheantar 
Taifead a choinneáil de chruinnithe. 
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Réimse Óige – Bearta 4.1 - Comhoibriú le hÓgeagraíocht Ghaeilge 

Réimse (Cód) C, L, M, N 

CPT 8, 9, 10, 13 

Eolais Breise I gcomhpháirt le ógeagraíocht Ghaeilge atá sásta oibriú leis an líonra 
Gaeilge sa cheantar forbrófar club óige trí Ghaeilge. Cabhrófar leis an 
ógeagras poiblíocht a dhéanamh ar an gclub agus an tinreamh a 
choinneáil ag leibhéal inmharthanach. Feidhmeoidh an club mar 
chuid de phobal na Gaeilge agus déanfaidh siad ionadaíocht ar 
dhaoine óga an cheantair ar Choiste Ghlór na nGael. 

Aidhm Comhoibriú le hÓgeagraíocht Ghaeilge chun club óige a chur ar fáil 
d'óige an bhaile 

Páirtithe 
Leasmhara 

Cumann na bhFiann,  
SPLEODAR,  
Ógras,  
Feachtas 

Saolré 2019-2026 

Costas measta 
iomlán 

2800 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

400 (ó bhuiséad an Líonra) 

Foinsí Maoinithe Comhimeachtaí a eagrú le SPLEODAR nó eile  

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: bearta agus gníomhachtaí a eagrú a gcuirfidh an óige spéis 
iontu 
Réiteach: Oifigeach Óige, agus ógbhaill a cheapadh ar choiste an 
Líonra, agus a dtuairimí a lorg in aon phlé faoi ghníomhaíochtaí i 
measc na hóige. 
Dúshlán: pairtnéirí a aimsiú don togra óige 
Réiteach: cruinnithe agus stocaireacht le heagrais náisiúnta óige. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Tinreamh seachtainiúil a choinneáil ag 15 ar an mheán ó Mheán 
Fómhair go Cáisc gach bliain 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

teagmháil agus cruinnithe rialta le hoifigigh agus feighlithe an chlub. 
Tuairisc ar phlean an chlub don bhliain Meán Fómhair 2019-2026 

 

Réimse Óige – Bearta 4.2 - Seomra na mBuillí / Ionad Buail Isteach 

Réimse (Cód) C, L, M, N 

CPT 8, 9, 10, 13 
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Eolais Breise Spás a chruthú do dhéagóirí trí Gaeilge i gcomhpháírt le coiste 
forbartha agus le hIonad Gaeilge sa bhaile. Cuirfear an spás seo ar 
fáil do dhéagóirí a bhfuil Gaeilge acu chun ceol a sheinm agus 
sóisialú lena chéile.  

Aidhm Seomra na mBuillí (Beat Room as Béarla) a bhunú don óige. 

Páirtithe Leasmhara Cúl an Tí déagóirí, Ógeagraíochtaí Gaeilge agus ógeagraíocht pobail 
eile sa cheantar - ar nós Youth Ireland 
An Garda Síochána 

Saolré 2020-2022 (Bliain 1 – Bliain 4) 

Costas measta 
iomlán 

32 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

800 

Foinsí Maoinithe Costas na himeachta 
Scéim Óige Fhoras na Gaeilge 

Dúshláin 
Fhéeideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Sábháilteacht agus Cosaint leanaí a fheidhmiú. 
Réiteach:  Teastas Imréiteach Gardaí ag gach aon 
cheannaire/chinnire.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Comhoibriú agus tuiscint ó na déagóirí ar spriocanna an togra; 
freastal sásúil go seachtainúil i seomra na mBuillí ó Shamhradh 
2020 ar aghaidh. Tuairiscí rialta ón gComhairleoir Pleanála Teanga 
don Bhord Stiúrtha. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Plean meántéarmach dréachtaithe roimh Earrach 2020 don bhord 
ar an leagan aamach is fearr amach chun seomra buillí a bhainistiú  

 

Réimse Óige – Bearta 4.3 – Clubanna Iar-scoile/Bunscoile 

Réimse (Cód) C 

CPT 8 

Eolais Breise Club Fichille iarscoile 
Tréimhse 10 seachtaine in aghaidh na bliana sna míonna Meán 
Fómhair go Nollaig - Rachfar i gcomhairle le Cumann na 
dTuismitheoirí nó eile sa Ghaelscoil chun moltaí a fháil faoi imeachtaí 
iar-scoile atá uathu chomh maith leis na seirbhísí iar-scoile atá luaite 
sa phlean seo. 

Aidhm Seirbhís iar-scoile a chur ar fáil don óige (aoisghrúpa bunscoile agus 
blianta luath meánscoile). 

Páirtithe Leasmhara Cúl an Tí nó leabharlann áitiúil - daltaí bunscoile, tuismitheoirí 

Saolré 2020-2026 
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Costas measta 
iomlán 

4900 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

700 

Foinsí Maoinithe Costas na n- imeachtaí: táille beag seachtainiúil agus urraíocht ó 
Chiste Ghlór na nGael 
An Líonra ag cur 50% den chostas ar fáil 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Suíomh a aimsiú 
Réiteach: Síniú ar Chúl an Tí (spás oifige Gaeilge Locha Riach) 
Dúslán: Rannpháirtíocht daltaí scoile agus a dtuistí 
Réiteach: Clár imeachtaí spéisiúla teanga bhunaithe a eagrú. 
Dúshlán: Sábháilteacht agus Cosaint leanaí a fheidhmiú. 
Réiteach:  Teastas Imréiteach Gardaí ag gach aon 
cheannaire/chinnire.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Freastal seachtaine os cionn 10 pháiste a bhfuil Gaeilge acu gach 
seachtain, agus sin a mhéadú le linn Bhliain 1-4, go 15 páiste. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Plean leagtha amach don bhord roimh Earrach 2020 agus tuairisc go 
bliantiúil uaidh sin amach. 
Taifead a choinneáil de na himeachtaí agus an freastal, le measúnú a 
dhéanamh go rialta ar gníomhaíochtaí éifeachtla vs gníomhaíochtaí 
nár chuir na paistí spéis iontu. 

 

Réimse Óige – Bearta 4.4 – Club Cluichí  Meánscoile 

Réimse (Cód) C 

CPT 8 

Eolais Breise Club cluichí (Scrabble srl), sraith 10 seachtaine ó Eanáir go Aibreán 
gach bliain 

Aidhm seirbhís iar-scoile a chur ar fáil don óige 

Páirtithe Leasmhara Cúl an Tí nó leabharlann áitiúil - daltaí bunscoile 

Saolré 2020-2026 

Costas  measta 
iomlán 

3500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

500 

Foinsí Maoinithe Costas na himeachta, ar bhonn seachtainiúil ar feadh tréimshe 4 
mhí. 
Cluichí Boird a cheannach ó bhuiséad an Líonra €200 in aghaidh na 
bliana. 
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Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Suíomh a aimsiú 
Réiteach: Síniú ar Chúl an Tí (spás oifige Gaeilge Locha Riach) 
Dúslán: Rannpháirtíocht daltaí scoile agus a dtuistí 
Réiteach: Clár imeachtaí spéisiúla teanga bhunaithe a eagrú. 
Dúshlán: Sábháilteacht agus Cosaint leanaí a fheidhmiú. 
Réiteach:  Teastas Imréiteach Gardaí ag gach aon 
cheannaire/chinnire. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Freastal seachtaine os cionn 10 bpáiste gach seachtain 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

plean leagtha amach don bhord roimh Shamhain 2019 agus 
tuairisc go bliantiúil uaidh sin amach 

 

Réimse Oidhreacht – Bearta 5.1 – Féile Eachtaí 

Réimse (Cód) L, M 

CPT 8,9, 10,  

Eolais Breise Imeachtaí Gaeilge a thabhairt amach i measc an phobail: Tabharfar 
cabhair do Choiste Fhéile Eachtai an fhéile a fhorbairt mar fhéile dé-
bhliantúil ina mbeidh sraith imeachtaí, siúióidí, léachtaí ach ina 
mbeidh béim ar leith ar imeachtaí óige agus imeachtaí timpeallachta. 

Aidhm Tacaíocht do Choiste Fhéile Eachtaí 

Páirtithe Leasmhara Ionaid phobail agus grúpaí pobail i nDeisceart an Chontae. 

Saolré 2021 
2023 
2025 

Costas measta 
iomlán 

4500 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1500 

Foinsí Maoinithe Costas na n-imeachtaí 
cainteoirí 
ceoltóirí 
árachas 
Comhairle Contae na Gaillimhe, GRD, Boird Oideachas agus Oiliúna 
Gaillimh/Ros Comáin 
An Líonra ag tacú le 30% den chostas a íoc. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Maoiniú, agus páirtnéirí a aimsiú 
Réiteach: Os rud go bhfuil an féile seo ag bogadh go bailte éagsúla 
sna heachtaí, agus go bhfuil cistí ann le turasóireacht a spreagadh sa 
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cheantar sin, beidh feachtas leanúnach le páirtnéir buan a aimsiú 
don Fhéile, nó do ghnéithe san fhéile. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Trí fhéile eagraithe le próifíl ard don Ghaeilge iontu agus 
aiseolas/measúnú gairmiúil ó pháirtnéirí ar thorthaí na féilte, . 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Teagmháil déanta trí Fhóram an Chomhairle Contae le grúpaí 
éagsúla sa mhórcheantar agus tuairisc tugtha don bhord go bliantúil. 
Taifead d’imeachtaí, cainteanna, léachtaí, foilseacháin a bhaineann 
leis na féilte a choinneáil mar chartlann. 

 

Réimse Gnó – Bearta 6.1 – Feachtas Feasachta Gnó 

Réimse (Cód) E, F, N 

CPT 11 

Eolais Breise Feachtas Feasachta Sheachtain na Gaeilge/thréimhse na Nollag 
tacaíocht a sholáthar do ghnónna le timpeallacht Ghaeilge a láidriú. 
Oibreofar go comhoibríoch le cumann tráchtála an bhaile agus 
comhar creidmheasa an bhaile chun tacú le gnónna freastal ar lucht 
labhartha na Gaeilge agus próifíl na Gaeilge sa bhaile a ardú. Ardófar 
feasacht ar réasúnaíocht an líonra agus ról Ghaeilge Locha 
Riach/Ghlór na nGael. Spreagfar gnónna chun páirt a ghlacadh i 
gCoiste Ghlór na nGael.  

Aidhm ardú feasachta i measc lucht trádála an bhaile 

Páirtithe 
Leasmhara 

Comharchumann Naomh Breandáin, Baile Locha Riach  
Cumann Tráchtála Bhaile Locha Riach. 

Saolré 2020-2026 

Costas measta 
iomlán 

4900 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

700 

Foinsí Maoinithe Duais Mhór agus roinnt duaiseanna beaga 
Líónra ag cur 50% den chostas ar fáil, ar choimitmint go mbeidh an 
fuílleach ar fáil ó ghnónna áitiúla 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán: Ionchur thar tréimhse de bhlianta a chinntiú ó ghnólachtaí 
agus ó eagrais phobail áitiúla 
Réiteach: Comhchoiste a bhunú leis na páirtnéirí agus a spriocanna a 
cheangal isteach le spriocanna an fheachtais feasachta, le 
‘úinéireacht’ a thabhairt do ghrúpaí atá mar pháirtnéirí linn an 
fheachtas. 
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Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

ionadaí amháin ag freastal ar chruinniú Ghlór na nGael agus/ nó sásta 
bheith mar idirghabhálaí idir an t-oifigeach Gaeilge agus an cumann 
trádala. Réimse siopaí ag aontú ar dea-chleachtas i dtaobh feiceálacht 
na Gaeilge agus riachtanais custaiméirí a bhfuil Gaeilge acu. Pobal 
labhartha na Gaeilge ar an eolas faoi na gnónna atá báúil don dea-
chleachtas seo. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Tuairisc go bliantiúil do Choiste Ghlór na nGael i gcomhpháirt le 
ionadaí ó ghnónna an bhaile 
Miontuairiscí ón Chumann Tráchtála. 

 

Réimse Gnó – Bearta 6.2- Gaeilge don Gnó 

Réimse (Cód) D, E 

CPT 11 

Eolais Breise Ardófar scileanna agus tógfar cumas fostaithe gnónna an bhaile le 
seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí atá ag iarraidh gnó a 
dhéanamh trí Ghaeilge 

Aidhm Ranganna a eagrú do ghnónna agus leibhéal seirbhíse trí Ghaeilge a 
mhéadú. 

Páirtithe Leasmhara Ollscoil na hÉireann, Má Nuad - córas TEG  cumann tráchtála 

Saolré 2020-2022 2024-2026 

Costas measta 
iomlán 

4200  

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

700 (x 6 bliana) 

Foinsí Maoinithe costas múinteoirí 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

Dúshlán:  Feachtas margaíochta agus ardú feasachta I measc gnónna  
Réiteach: páirtnéireacht nua a fhorbairt leisan Chumann Tráchtála 
agus na buntaistí a léiriú do ghnónna. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

 Suirbhé ag tús na scéime ar leibhéal úsáide 
Suirbhé ag deireadh dhá bhliana agus trí bliana ag tomhas leibhéal 
úsáid na Gaeilge. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Mír rialta ar chlár cruinnithe an Choiste Stiúrtha. 
Tuairiscí ar ais ón Chumannn Tráchtála 
Staidéar ar thorthaí scrúduithe TEG. 
Rolla a choinnéail ar fhreastal ar ranganna. 

 

Réimse Teaghlaigh – Bearta 7.1 – Teanga Tí 

Réimse (Cód) B, D, F 

CPT 7, 8, 9 
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Eolais Breise Tacú le feachtas Náisiúnta Ghlór na nGael ar imeachtaí a eagrú go 
háitiúíl do theaghlaigh le Gaeilge. Sraith imeachtaí séasúracha, 
ealaíne, picnicí, babhlála, ióga, sorcas clainne, damhsa, srl. Déanfar 
iarracht tairseach chriticiúil teaghlaighh a shroisint trí naisc a chruthú 
le gaelscoileanna ar nós an Eachréidh agus timpeall air. Cabhrófar leis 
an gCoiste imeachtaí d'ardchaighdeán a eagrú a tharraingeoidh próifíl 
ard reigiúnda agus náisiúnta. Cabhrófar leis an gcumann naisc a 
chruthú le cumann eile sa réigiún ar nós Tuismitheoirí Gaeltachta. 
Eagrófar seisiún eolais do thuismitheoirí ar an dea-chleachtas is fearr, 
ag tacú le húsáid na Gaeilge sa bhaile. 

Aidhm Tacaíocht do Chumann Chlanna Gaeilge an Eachréidhe 4 imeacht in 
aghaidh na bliana d’ardchaighdeán a chur ar fáil. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Glór na nGael, Clanna an Eachréidhe 

Saolré 2019-2026 

Costas measta 
iomlán 

7000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1000 

Foinsí Maoinithe An líonra ag tacú le infheistíocht de 100% de chostas an togra seo, 
agus na tuismitheoirí ag íoc as táillí iontrála d’imeachtaí 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Líon ard teaghlaigh, nó líon méadaithe teaghlaigh a 
mhealladh go dtí na himeachtaí. 
Réiteach: Comhoibriú le grúpaí ar nós Glór na nGael, Clanna an 
Eachréidhe lena dtaithí agus scilleana. Úsáid agus a saineolas a roinnt. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Líon na dteaghlach páirteach sna himeachtaí a ardú ó 5 ar an meán 
go 8 (2020), 12 (2021) agus 15 (2022 - 2026). 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

Tuairisc don bhord agus do Choiste Ghlór na nGael i gcomhpháirt le 
Clanna Gaeilge an Eachreidhe go bliantúil.  
Mír sheasta ar chlár chruinnithe an Bhoird Stiúrtha. 
Taifead a choinneáíl ar rannpháirtithe agus imeachtaí. 

 

Réimse Spórt – Bearta 8.1 – Gaeilge sa Chumann Spóirt 

Réimse (Cód) C, D, M 

CPT 9, 10 
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Eolais Breise Spreagadh a thabhairt don chlub a bheith páirteach i bhFondúireacht 
Sheosamh Mhic Dhonnacha. Cuirfear tús le Plé a thosú leis na 
clubanna áitiúla úsáid na Gaeilge in imeachtaí an chlub a mhéadú, sa 
traenáil, ar chomharthaíocht, le scoláireachtaí srl. Lasmuigh den 
fhondúireacht tógfar naisc le clubanna spóirt de gach sórt sa sprioc-
cheantar le húsáid na Gaeilge i dtimpeallachtaí agus in imeachtaí an 
chlub a threisiú. 

Aidhm Fondúireacht Sheosamh Mhic Dhonnacha agus cumainn spóirt 
lasmuigh de scóp na fondúireachta 

Páirtithe 
Leasmhara 

Glór na nGael, clubanna spóirt/ CLG áitiúla 

Saolré 2019-2022 

Costas measta 
iomlán 

9000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

3000 

Foinsí Maoinithe Comhoibriú leis an CLG, stocaireacht le foinsí maoinithe meaitseála a 
aimsiú. 

Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Dúshlán: Maoiniú 
Réieach: Feachtas stocaireachat, ag lorg maoiniú meáitseála ó eagrais 
náisiúnta spóirt, oideachais agus cultúrtha. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Nasc cruthaithe le clubanna áitiúla agus plé leanúnach 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

nasc cruthaithe le clubanna áitiúla agus plé leanúnach. Oifigeach 
Gaeilge ceaptha ar choiste 2/3 chumann spóirt áitiúla. 

 

Réimse Eagraíochtúil – Bearta 9.1 – Ionad Gaeilge don Bhaile 

Réimse (Cód) L, N 

CPT 1, 2, 3, 4, 15 

Eolais Breise Ionad buan Gaeilge don bhaile. 

Aidhm Forbairt an Ionaid Ghaelaigh agus fís na heagraíochta a chur i 
bhfeidhm ionas go mbeidh Tearmann na Gaeilge, agus Amharclann 
beag leis, a bheidh ina áis bhuan do phobal Bhaile `Locha Riach 

Páirtithe Leasmhara Na Rannóga Stáit 
Na Ceanneagraíochtaí Gaeilge 

Saolré 2019-2022 

Costas measta iomlán  Beidh deontas caipitil de dhíth, c200,000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

  

Foinsí Maoinithe Costais athnuachana agus costais tógála á lorg ón Roinn. 
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Dúshláin Fhéideartha 
agus réitigh 

 Dúshlán: Nach mbeidh maoiniú ar fáil 
Réiteach: Stocaireacht leanúnach ag léiriú tábhacht an Ionaid is 
saol agus fás na Gaeilge sa bhaile. 

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

 Beidh ról monatóireachta sa ghné seo ag luí ar Bhord Stiúrtha an 
Líonra. 

Monatóireacht ar chur 
i bhfeidhm an bhirt 

 Beidh ról monatóireachta sa ghné seo ag luí ar Bhord Stiúrtha an 
Líonra. 

 

 

Réimse Ardú Feasachta – Bearta 10.1 - Feasacht 

Réimse (Cód) Tras-réimse 

CPT Tras-réimse 

Eolais Breise Feachtas bliantúil ar bhuntaistí na Gaeilge, i ngnó, in oideachas, I 
gcúrsaí sóisialta. 

Aidhm Imeachtaí a mhaoiniú le linn féiltí nó ócáidí nach mbíonn an 
Ghaeilge ann de ghnáth, le spás a chrúthú don Ghaeilge i ngach 
réimse de shaol an bhaile. 

Páirtithe Leasmhara Eagraíochtaí sóisialta, spóirt, cultúrtha  

Saolré 2019-2026 

Costas measta iomlán 7000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

1000 

Foinsí Maoinithe  Buiséad de 1000 in aghaidh na bliana 

Dúshláin Fhéideartha 
agus réitigh 

 Dushlán: An Ghaeilge a chur ag obair in áiteanna nach mbíonn 
trácht uirthi de ghnáth 
Réiteach: Anailís a dhéanamh ar gach gné de chultúiir agus shaol 
an bhaile, agus straitéis ardú feasachta a thabhairt i bhfeidhm, go 
rialta, go leanúnach ag cruthú páirtnéireachtaí i gcónaí.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Tuairiscí ar obair Ghlór na nGael sa tuairisc don Choiste. Forbairt 
Choiste na nGael mar mhir sheasta ar chlár choiste na scéime. 
Tuairimí agus moltaí leathana i bplean Ghlór na nGael.  

Monatóireacht ar chur 
i bhfeidhm an bhirt 

 Beidh ionadaíocht leathan ag freastal ar chruinnithe Choiste 
Ghlór na nGael - ionadaíocht dhaoine óga, grúpaí pobail agus 
gnólachtaí áitiúla  
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8. COSTAIS AGUS MAOINIÚ 

 

Buiséad Molta - 

Líonra Gaeilge  

Bhaile Locha 

Riach 

Bliain 1    

 Buiséad Measta Maoiniú á lorg  

COSTAIS 

FOSTAÍOCHTA    

Tuarastal (scála 

AOF) 50000 50000 Bunthuarastal 

ASPC 5500 5500 11% do Cháín 

Pinsean 2500 2500 5% do Phinsin 

 58000 58000  

    

    

Oiliúint 500 500  

Speansais Taistil 1000 1000  

 1500 1500  

    

COSTAIS OIFIGE    

Cíos Oifige 8320 8320  

Leictreachas 1000 1000  

Idirlíon 840 840  

Gutháin 1200 1200  

Stáiseanóireacht, 

Earraí 

ríomhaireachta 1200 1200  

Postas 600 600  

 13160 13160  

    

OPT fo-iomlán 72660 72660  

    

COSTAIS 

BAINISTÍOCHTA    
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AM Deonaigh 

Grúpa 

Bainistíochta 11700 0 

5 duine x 3uair x€15 x 52 

seachtain 

Costais Grúpa 

Bainistíochta 6000 0 5 duine x €100 x 12 mhí 

    

    

Costais Riaracháin 90360 72660  

    

    

    

    

    

COSTAIS PLEAN 

OIBRE    

    

Cultúir agus 

Oidhreachta  1450  

Gnó  1050  

Oideachas  1200  

Óige  1350  

Pobail  2855  

Teaghlaigh  1000  

Ardú Feasachta  1000  

    

Fo-iomlán - 

Costais Plean 

Oibre  10305  

    

Foriomlán 

Bliantúil  

82965 
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Caiteachas de réir Bearta na Scéime 

 

Bearta  costas don scéim Réimse 

Bearta 1.1  200  oideachas 

Bearta 1.2  200   

Bearta 1.3  500   

Bearta 1.5  300   

Bearta 2.1  200  pobal 

Bearta 2.2  600   

Bearta 2.3  375   

Bearta 2.4  350   

Bearta 2.5  500   

Bearta 2.7  500   

Bearta 2.8  330   

Bearta 3.1  500  Féilte 

Bearta 3.2  200   

Bearta 3.3  300   

Bearta 4.1  400  óige 

Bearta 4.2  800   

Bearta 4.3  350   

Bearta 4.4  200   

Bearta 5.1  450  oidhreacht 

Bearta 6.1  350  gnó 

Bearta 6.2  700   

Bearta 7.1  1000  teaghlaigh 

Bearta 10.1  1000   

     

Iomlán  10305   
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9. FORBAIRT FEASACHTA AGUS POIBLÍOCHT   

 
Tá athruithe móra tagtha ar an teagmháil idir eagrais agus a gcliantphobal le 

tamall anuas. In aois na teicneolaíochta is iad na meáin shóisialta níos mó ná 

aon chóras cumarsáide eile (nuachtáin, nuachtlitreacha, fógraíocht pháipéir…) 

a bhí i réim tráth. 

Tá Gaeilge Locha Riach ag pleanáil bheith chun tosaigh i gcónaí le modhanna 

nua cumarsaide agus beidh sé mar chritéir riachtanacha ag an duine a cheapfar 

mar Pleanálaí Teanga don Líonra bheith cumasach agus eolgaiseach ar 

mhodhanna cumarsáide nua-aoiseacha. 

Ardóidh Líonra Locha Riach próifíl nua láidir ar na meáin is coitianta, lena n-

áirítear Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat… lena chinntiú go 

bhfuilimid ag síniú láimhe amach chuig na cliantghrúpaí éagsúla, aois níos óige, 

déagóirí, daoine fásta. Forbróimid suíomhanna idirlín nua a chuirfeas dlús le 

roinnt eolais agus le bailiú eolais laistigh de theorainneacha cosaint sonraí.  

Cuirfimid scéim Cairde Líonra ar bun sa dóigh go mbeidh úinéireacht an 

phobail ar an phlean, agus cuirfimid go mór leis an bhranda láidir, agus an dea-

thoil fhorleathan atá tógtha le 18 mbliana ag Gaeilge Locha Riach. 
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10. FEIDHMIÚ AGUS MONATÓIREACHT  

Ar fhaomhadh an Phlean Teanga, fógróidh Gaeilge Locha Riach post mar 

Phleanálaí Teanga don Lionra. Ar chomhairle an Dr Dónall P. Ó Baoill, glacann 

an coiste áitiúil leis go mbeidh idir chritéir inmhianta agus chritéir riachtanacha 

ann i gceapadh an Phleanálaí Teanga sin. Déanfar machnamh ar: 

(a)  Na tréithe agus na scileanna atá riachtanach dar leis an fhostóir don obair 

atá le déanamh. 

(b)  Na freagrachtaí éagsúla a bheas ar an duine a cheapfar. 

(c)   Taithí a mbeifear ag súil leis ó iarrthóirí. 

Beidh an Bord Agallaimh a cheapfaidh Gaeilge Locha Riach ag lorg cruthúnais 

go bhfuil na nithe seo á fhreagairt ag an duine a cheapfar: 

(i)            Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile 

(ii)           Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair  

     Phleanála. 

(iii)         Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go        

              soiléir. 

(iv)         Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le  

   feidhmeanna agus cuspóirí an Líonra a bhaint amach. 

(v)           Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu  

cumarsáid bhéil nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le  

húdaráis leasmhara agus le daoine eile. 

(vi)         Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla ag  

   leibhéil agus i réimeanna éagsúla sa dá theanga. 

(vii)        Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag  

    obair le foireann ar an láthair oibre agus taobh amuigh de. 
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(viii)      Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair  

Daoine agus caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara agus       

le heagraíochta tacaíochta. 

(ix)         Ceannaireacht a léiriú I ngach gné d’obair an Líonra. 

(x)           Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid. 

(xi)         Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am.  

Beidh na critéir seo a leanas riachtanach don phost  

● Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.  
● Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa 
● Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na 

Gaeilge. 
● Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích.   
● Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar 

thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh an t-
iarrthóir páirteach ann/iontu. 

● Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a 
chur i gcrích. 

● Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a 
dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí. 

● Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú 
Airgeadais a ullmhú. 

● Sárthuiscint agus cumas sa teicneolaíocht agus sna meáin chumarsaide 
sóisialta. 

Tagann Coiste Gaeilge Locha Riach le chéile ar bhonn míosúil le cruinnithe a 

leanann clár oibre na bliana reatha. Déantar tairmligean rólanna, tugtar 

tuairiscí ar dhul chun cinn, agus déantar anailís ar thoradh na hoibre. Chomh 

maith leis sin, cruinníonn an mórghrúpa uair sa bhliain agus déantar anailís 

agus pleanáil don bhliain romhainn. (Rinneadh an cruinniú is déanaí den saghas 

seo Mí Dheireadh Fómhair 2018 mar shampla). Déanfar an mhonatóireacht 

leanúnach chéanna ar fheidhmiú an plean teanga. Tabharfar amlíne, agus 

freagracht do gach mír ar an phlean chomh maith le dátaí éagsúla nuair a 

dhéanfar ‘tuairisciú’ agus ‘measúnú’ ar na bearta sin. Chun cruinnithe a 

choinneáil éifeachtach déanfar mionscrúdú ar bheart amháin gach mí, ach 
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tuairisc ghinearálta ar na bearta eile (ag brath, ar ndóigh ar spriocdhátaí nó 

críochtréimhse scéimeanna áirithe). Rangófar bearta de réir gearrthéarmach, 

meántéarmach agus fadtéarmach nó ráithiúil agus leanúnach. 

Bainfear úsáid as córas ar nós an creatlach thíos le luacháil na dtáscairí a 

dhéanamh. 

Táscaire Feidhmíochta An Sprioc An Toradh 

 
 

  

Nótaí   

   

 

 

Anailís SWOT 

Láidreachtaí Laigí 

  

Deiseanna Bagairtí 

  

 

Dáta: 

Síniú: 
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Monatóireacht  

Tá monatóireaqcht an Phlean agus na himeachtaí beartaite faoi pléite ag Coiste an Líonra agus tuigean 

an coiste an rí-thábhacht a bhaineann leis an ról bainistíochta agus rath ar an phlean.  

Monatóireacht ráithe ar bhaint amach spriocanna 

Cuirfear córas monatóireachta rialta i bhfeidhm ag tús an phlean ina mbeidh tréimhsí éagsúla luaite do 

mhonatóireacht, athbhreithnithe, tomhas spriocanna bainte amach vs spriocanna inmhianta, caiteachas 

agus luach an airgid don phlean. Déanfar an measúnú agus anailís spriocanna seo ag leibhéal an 

choiste bainistíochta i gcomhpháirt leis na fó-choistí (coistí féilte, coistí óige srl). 

Monatóireacht leanúnach ar éifeacht imeachtaí agus bearta 

Déanfar monatóireacht leanúnach, chomh maith ar bhearta an phlean ó thaobh éifeacht de. 

Coinneoidh an Bainisteoir Pleanála Teanga tuairiscí cothrom le dáta ar a (h)obair agus ar imeachtaí nó 

sraith imeachtaí. 
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Sampla de dhialann na dtuairiscí leanúnacha Líonra Gaeilge Locha Riach 

Cuid A - riarachán    

Ainm an imeachta Seomra buillí Comórtas Gnó  

Dáta agus áit Feabhra xx 2020 

Ionad Cúl an Tí 

Seachtain na Gaeilge 2020  

Líon na rannpháirtithe 8 20 siopa  

Cé a d'eagraigh? Ionadaithe na hóige an 
choiste 

An Bainisteoir, an Cumann 
Tráchtála 

 

Cé a bhí freagrach? An Bainisteoir An Bainisteoir  

Costas na himeachta €10, tae caifé, brioscaí €300, duaiseanna agus trófaithe  

Ioncam ón imeacht nó 
maoiniú? 

Deontas reatha urraíocht  

Cuid B - éifeacht agus baint 
amach spriocanna 

   

Réimse oibre sa phlean Óige Gnó  

Imeacht aonar nó sráith? Cuid de shráith imeachtaí Bliantúil  

Cén grúpa a raibh sé dírithe 
air 

Déagóirí Gnónna agus siopaí  

Aiseolas ó na rannpháirtithe ceistneoir scaipthe Rinne na siopaí an-iarracht.   

Ar éirigh leis an imeacht? 
Conas? 

D'éirigh, tá freastal 
leanúnach agus duine nua 
ann an tseachtain seo. 

Bhí méadú ar na comharthaí 
Gaeilge i mbliana sna siopaí. 

 

Níor éirigh leis an imeacht? 
Conas? 

   

Dáta an chéad mhór-
athbhreithnithe eile 

Meán Fómhair 2020 Aibreán 2021  

 

 



 

 i 

AGUISÍN 1 - Critéir Pleanála Teanga do Líonraí Gaeilge  (Acht na Gaeltachta 

2012) 

 
1. Eagraíocht, a measann Foras na Gaeilge í a bheith ionadaitheach don phobal 
faoi alt 11(3) d’Acht 2012, a bheith ann chun an plean teanga a ullmhú agus a 
chur i ngníomh sa phobal iomchuí.  

2. An cion den daonra arb í an Ghaeilge an teanga labhartha atá acu sa phobal 
iomchuí, ag féachaint ar thionchar tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus 
sóisialta ar an bpobal iomchuí.  

3. Na socruithe a shonraítear maidir le seirbhísí trí mheán na Gaeilge a 
sholáthar sa phobal iomchuí.  

4. Forálacha Acht 1998 a bheith á n-úsáid, de réir mar is cuí, chun tacú leis an 
nGaeilge sa phobal iomchuí, ag féachaint go háirithe ar mhíreanna (i) agus (j) 
d’alt 6 den Acht sin.  

5. Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil 
sa phobal iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena 
n-áirítear sruthanna a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla 
agus roinnt ábhar a bheith á múineadh trí Ghaeilge i scoileanna Béarla, de réir 
mar is cuí.  

6. Beartais teanga chuí a bheith ann laistigh den timpeallacht scoile a 
thacaíonn le húsáid na Gaeilge mar theanga labhartha lasmuigh den chóras 
oideachais sa phobal iomchuí.  

7. Seirbhísí cuí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, 
lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta teanga, a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge 
sa phobal iomchuí.  

8. Gníomhaíochtaí sóisialta cuí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga agus 
d’aoisghrúpaí eile a bheith ar fáil agus beartais teanga chuí a bheith ann i dtaca 
leis na gníomhaíochtaí sin sa phobal iomchuí.  

9. Deiseanna cuí a bheith ar fáil sa phobal iomchuí chun an Ghaeilge a 
fhoghlaim agus a úsáid lasmuigh den chóras oideachais.  

10. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa sa phobal 
iomchuí.  

11. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge san earnáil ghnó sa phobal iomchuí.  

12. A mhéid a úsáideann na meáin chumarsáide áitiúla an Ghaeilge sa phobal 
iomchuí.  

13. Forálacha iomchuí na nAchtanna um Phleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 
a bheith á n-úsáid chun tacú leis an nGaeilge sa phobal iomchuí.  
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14. Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa phobal iomchuí.  

15. A mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne sa phobal iomchuí leis an bplean 
teanga.  
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AGUISÍN 2 – Sampla de Bheart Sonraithe 

Beart: Féile Raiftéirí a dhaingniú mar Fhéile d’ardchaighdeán sa cheantar. 

Réimse Féiltí/Pobal 

Réimse (Cód) F, G, M, N 

CPT 8, 10, 12, 15 

Eolais Breise Cabhrófar le coiste Fhéile Raifteirí féile a eagrú go bliantúil chun 
comóradh a dhéanamh ar an bhfile Raiftéirí agus a shaothar agus tríd 
sin le Gaeilge a chur chun cinn i measc na hóige, ceoltóirí, scríbhneoirí 
an cheantair. 
Beidh na gnéithe seo san áireamh mar chodanna den fhéile: 'Scoil 
Earraigh' a dhéanamh le díospóireacht faoi oidhreacht liteartha an 
cheantair, Imeacht mór do scoiileanna an mhórcheantair agus/nó 
imeacht don óige chun fócas a chur ar ealaíon litearthachta na linne 
seo, ceolchoirm mhór a eagrú i mbailte éagsúla sa mhórcheantar do 
thréimhse an phlean le linn Féíle Raiftéirí 

Aidhm Tacaíocht a thabhairt do Choiste Fhéile Raiftéirí chun an fhéile 
shuaitheanta seo a fhorbairt agus aoisghrúpa nua a chur in aithne do 
shaothar agus luach an fhile. 

Páirtithe 
Leasmhara 

Coiste Fhéile Raiftéirí,  
Comhairle Contae na Gaillimhe, 
Ollscoil na hÉireann Gaillimh,  
Bord Oideachais agus Oiliúna - Gaillimh agus Ros Comáin,  
scoileanna agus pobail áitiúla,  
club óige sa cheantar,   
CLEAS (Club leabhar an cheantair) 
Grúpaí ealaíona áitiúla agus náisiúnta, 
 Foras na Gaeilge 

Saolré Aibreán/Bealtaine 2019 
Aibreán/Bealtaine 2020 
Aibreán/Bealtaine 2021 
Aibreán/Bealtaine 2022 

Costas measta 
iomlán 

13,500 - 15,000 

Costas measta in 
aghaidh na bliana 

4500 - 5000 

Foinsí Maoinithe Scéim na bhFéilte (Fhoras na Gaeilge) 
Scéim Féilte Comhairle Contae na Gaillimhe 

Scéim tacaíochta Chomhairle na nEalaíon 

Tacaíocht ‘Cairde Féile Raiftéirí). 
Táillí iontrála d’imeachtaí na féile.  
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Dúshláin 
Fhéideartha agus 
réitigh 

 Saothar Raiftéirí a dhéanamh spéisiúil do ghrúpa leathan daoine 
d’aoisghrúpaí éagsúla. 
Cainteoirí, ceoltóirí, téamaí léachtaí agus mar sin de a phlé agus a 
aontú leis na spéisghrúpaí roimh ré.  

Monatóireacht ar 
éifeacht an bhirt 

Freastal ag léibhéal sásúil ag na himeachtaí éagsúla. Sainspriocanna 
tinrimh le leagan amach ó bhliain go bliain a chuirfidh béim ar 
rannpháirtíocht a ardú i measc foghlaimeoirí agus cainteoirí líofa 
Gaeilge. Le linn thréimhse an phlean seo cuirfear béim faoi leith ar 
thinreamh ag imeachtaí na n-óg nach bhfuil scoilbhunaithe a mhéadú 
go 60 duine go bliantiúil. 

Monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an 
bhirt 

 Beidh an Mhír seo ar Chlár chruinnithe an Choiste Stiúrtha gach bliain 
ó Mí Eanáir go dtí Mí Mheitheamh nuair a bheidh an Fhéile thart. 
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AGUISÍN 3 – TEIMPLÉAD ATHBHREITHNITHE AGUS MONATÓIREACHTA  

 

 

Ba chóir é seo a dhéanamh go tráthrialta maidir le gach beart sonrach den 

phlean a leagtar amach faoi mhír 6 thuas. Braithfidh minicíocht an 

athbhreithnithe agus na monatóireachta ar an mbeart féin. I gcás beart ar nós 

club óige a bhunú nó ranganna Gaeilge a eagrú, cuir i gcás, beidh gá le 

monatóireacht níos minice (uair sa téarma acadúil) ná beart maidir le 

stocaireacht, mar shampla. 

Táscaire Feidhmíochta An Sprioc An Toradh 

 
 

  

Nótaí   

   

 

 

 

Anailís SWOT 

Láidreachtaí Laigí 

  

Deiseanna Bagairtí 

  

 

Dáta: 

Síniú: 

 


