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Ar lèirsinn
A bhith mar an àite as fheàrr ann an Alba airson spòrs a 
chluich agus beatha ghnìomhach a bhith agaibh, ge bith 
dè an aois no an ìre comais a tha agaibh.
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Cò sinne
Tha Peairt is Ceann Rois aig cridhe na h-Alba, agus 
aig cridhe sgeulachd na h-Alba. Is e seo aon de 
na sgìrean as measgaichte san dùthaich, leis an 
t-seann Bhaile-mòr Pheairt agus 6 bailtean mòra an 
cois chruthan-tìre farsaing, riasgail de bheanntan, 
ghleannan, rèidhlean eigheadail, lochan is aibhnean, 
a’ toirt a-steach Abhainn Tatha bhreagha.  Tha 
suidheachadh gun choimeas againn airson spòrs 
agus gnìomhachd chorporra de gach seòrsa, don 
h-uile neach.

Bidh Comhairle Pheairt agus Cheann Rois a’ 
lìbhrigeadh sheirbheisean poblach thairis air a’ 
cheathramh raon cruinn-eòlais as motha ann an 
Alba, gu faisg air 150,000 neach agus aon de 
na h-àireamhan-sluaigh as luaithe a tha a’ fàs 
ann an Alba.  Ag obair le com-pàirtichean agus 
coimhearsnachdan, tha sinn a’ maoineachadh agus 
a’ cur taic ri spòrs agus gnìomhachd chorporra air 
feadh na sgìre. 

Peairt is Ceann Rois Gnìomhach 2016-2021

An eadar-
dhealachadh a 
tha sinn airson a 
dhèanamh
Tha sinn airson na prìomh bhuilean ro-innleachdail 
sin a choileanadh airson spòrs, mar ar cuibhreann 
do Phlana Coimhearsnachd Pheairt agus Cheann-
Rois 2013-23:

A’ dèiligeadh ri neo-ionannachdan: slàinte 
nas fheàrr, builean sòisealta agus eaconamach 
nas fheàrr don h-uile neach ann am Peairt agus 
Ceann Rois.

Coimhearsnachdan le neart: a’ cur taic 
ri iomairtean cultair is spòrs gus am fàs iad 
agus gum bi iad soirbheachail mar phàirt de 
choimhearsnachdan beòthail ionadail.

Foghlam fad-bheatha: a’ cur taic ri daoine 
fa-leth agus teaghlaichean tro ionnsachadh 
Thràth Bhliadhnaichean, foirmeil, inbheach agus 
coimhearsnachd.
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Adhartaichidh sinn 
slàinte is sunnd ann 
am Peairt aguis 
Ceann Rois le bhith 
ag àrdachadh 
com-pàirt iomlan 
ann an spòrs 
agus gnìomhachd 
chorporra 
Buil ro-innleachdail 2:  
A’ dèiligeadh ri neo-
ionannachdan)

Carson?
Is e na daoine a tha nas buailtiche gun a bhith 
gnìomhach gu corporra: daoine le ciorram agus/
no bochd nan t-slàinte fad-ùine; buidhnean aig 
aois nas sine, boireannaich agus clann-nighean 
nan deugairean.  Tha goireasan spòrs air an 
cuingealachadh anns na 6 prìomh bhailtean againn 
ann an Obar Pheallaidh, Uachdar Àrdair, Blàr 
Ghobhraidh, Craoibh, Ceann Rois, agus Baile 
Chloichridh, a bharrachd air baile-mòr Pheairt.  Rin 
taobh, tha an àrainneachd nàdarra againn na thaic 
mhòr airson a bhith a’ brosnachadh an t-sluaigh gu 
bhith an sàs ann am beatha ghnìomhach, agus tha e 
na fheart gun samhail den sgìre againn.  Mar sin, tha 
e a’ cheart cho cudromach a bhith a’ brosnachadh 
dhaoine gus an taic nàdarra seo a chleachdadh sa 
tha e a bhith ag àrdachadh cleachdadh ghoireasan 
togte agus a bhith a’ gabhail pàirt ann am 
prògraman spòrs agus gnìomhach ma tha sinn gu 
bhith ag adhartachadh slàinte is sunnd. 

Na prìomhachasan ro-innleachdail againn 



Ciamar?
• Le bhith a’ lìbhrigeadh phrògraman slàinte is 

sunnd gu prìomh bhuidhnean targaid agus ag 
àrdachadh com-pàirt anns na prògramanan 
sin. 

• Le bhith ag obair le Com-pàirtichean 
Dealbhaidh Coimhearsnachd gu bhith a’ 
leasachadh bhuilean gnìomhachd roinnte a 
bhios a’ dèiligeadh ri neo-ionannachdan agus 
suidheachaidhean fad-ùine.

• A’ cumail suas ìrean com-pàirt le bhith a’ 
lìbhrigeadh prògram de ghnìomhachd agus 
chothronan thar gach raon beatha. 

• Le bhith ag àrdachadh com-pàirt ann an 
rothaireachd, coiseachd agus gnìomhachd 
làraichean-uaine coimhearsnachd.

• Le bhith ag àrdachadh cleachdadh den 
àrainneachd nàdarra againn (beanntan, 
prìomh shlighean, uisge) agus a’ brosnachadh 
dol an sàs saor-thoileach gu gnìomhach 
gus na taicean sin a chumail suas don h-uile 
duine.
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Bidh sinn a’ 
beachdachadh air 
com-pàirt iomlan le 
clann & daoine òga 
ann an gnìomhachd 
chorporra, 
spòrs sgoile is 
coimhearsnachd 
agus sgeamachan 
coileanaidh nas 
fharsainge
Buil ro-innleachdail 2 & 4:  
A’ dèiligeadh ri neo-
ionannachdan; Ionnsachadh  
Fad-bheath

Carson?
Thathas air mòran rannsachadh agus aithne a 
dhèanamh air cho cudromach sa tha e a bhith 
a’ stèidheachadh cleachdadh de ghnìomhachd 
bho thrath bhliadhnaichean air adhart.  Gheibhear 
barrachd misneachd bho bhith an sàs ann an 
spòrs, bho bhith ag obair le sgioba agus gheibh 
clann is daoine òga sgilean beatha nas fharsainge 
a dh’ ullaicheas iad airson beatha inbheach.  Tha 
e na fhìor phrìomhachas nàiseanta do sgoilearan 
Albannach air fad a bhith a’ faighinn 2 uair a-thìde/2 
thràth-sgoile aig a’ char as lugha de fhoghlam 
corporra làn-càileachd anns an t-seachdain; agus a’ 
toirt seachad barrachd chothroman airson a bhith a’ 
gabhail pàirt ann an spòrs sgoile farpaiseach agus 
gnìomhachd chorporra, nam measg sgeamaichean 
coileanaidh nas fharsainge leithid Duais Diùc Dhùn 
Èideann. 



Ciamar?
• Le bhith a’ dèanamh cinnteach gum faigh 

sgoilearan bun-sgoile is àrd-sgoile 2 thràth-
sgoile no 2 uair a-thìde aig a’ char as lugha de 
Fhoghlam Corporra gach seachdain. 

• Le bhith ag àrdachadh na h-àireimh de 
chloinn is dhaoine òga a tha a’ gabhail pàrt 
ann an spòrs sgoile taobh a-muigh na sgoile 
tro phrògram Sgoiltean Gnìomhach agus 
iomairtean eile.

• Le bhith ag àrdachadh na h-àireimh de 
dhaoine òga le teisteanas a tha an sàs gu 
saor-thoileach ann an spòrs sgoile agus 
coimhearsnachd.

• Le bhith ag àrdachadh com-pàirt de 
chaileagan agus bhoireannaich òga ann an 
spòrs sgoile agus coimhearsnachd.

• Le bhith ag àrdachadh com-pàirt de chloinn 
agus dhaoine òga le feumalachdan taic a 
bharrachd, agus iadsan a tha fo chùraim/ ann 
an cùram.

• Le bhith a’ lìbhrigeadh raon de chothroman 
a bhios a’ brosnachadh coileanadh nas 
fharsainge am measg chloinn agus dhaoine 
òga.
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A bhith a’ 
neartachadh spòrs 
agus gnìomhachd 
chorporra fo stiùir 
coimhearsnachd air 
feadh Peairt agus 
Cheann Rois 
Buil ro-innleachdail 3: 
Coimhearsnachdan le Comas

Carson?
Tha clubaichean spòrs saor-thoileach nan taicean 
coimhearsnachd deatamach agus nan stòran 
de thàlant agus moit ionadail.  Tha iad nam 
prìomh dhòighean eile trom bi daoine a’ gabhail 
pàirt ann an spòrs agus gnìomhachd chorporra, 
agus dh’fhaodadh iad a bhith mar an t-slighe as 
cudromaiche gus tòiseachadh air slighe dèanadais 
do lùth-chleasaichean tàlantach a tha a’ tighinn gu 
aire.  Airson gum bi clubaichean coimhearsnachd 
beò, agus gus daoine ùra tàlantach a thàladh 
gu bhith an sàs annta feumaidh sinn taic a thoirt 
do luchd-obrach is saor-thoilichean aig a bheil 
deagh theisteanas, a tha sgileil is dealasach, agus 
cuideachadh a thoirt seachad gu bhith a’ togail 
suas na sgilean agus na comasan aig clubaichean 
ionadail gu bhith a’ togail airgid, gam foillseachadh 
fhèin agus a bhith ag obair ann an com-pàirt 
ri buidhnean ionadail eile.  Aig amannan nuair 
a tha ionmhasan poblach air an teannachadh, 
bidh e cudromach gum bi clubaichean ionadail 
a’ leudachadh na bunait maoineachaidh aca gus 
maoin fhaighinn bhon taobh a-muigh.



Ciamar?
• Le bhith a’ leasachadh Ionadan Spòrs 

Coimhearsnachd ùra.

• Le bhith ag àrdachadh na h-àireimh de 
luchd-taic inbheach saor-thoileach agus 
coidsichean a tha an sàs ann an clubaichean 
coimhearsnachd.

• Le bhith ag adhartachadh càileachd 
de chleachdadh coidseadh le bhith a’ 
solarachadh chothroman leasachaidh airson 
an luchd-obrach coidsidh pàighte agus saor-
thoileach.

• Le bhith a’ solarachadh sgeama creideis 
cluba ionadail agus ag àrdachadh 
na h-àireimh de chlubaichean spòrs  
coimhearsnachd a tha ceadaichte ann an 
Peairt agus Ceann Rois.

• Le bhith a’ cuideachadh chlubaichean spòrs 
ionadail gus maoineachadh fhaighinn bhon 
taobh a-muigh, agus taic togail-comais eile.
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Solaraichidh sinn 
goireasan càileachd 
a bheir seirbheis do 
choimhearsnachdan 
ionadail agus a 
chuireas gach cuid ri 
bhith a’ leudachadh 
com-pàirt ann 
an spòrs agus 
ag adhartachadh 
coileanadh spòrsail 
Builean ro-innleachdail 3 & 4: 
 A’ toirt cumhachd do 
choimhearsnachdan; 
Ionnsachadh Fad-bheatha

Carson?
Tha goireasan agus àiteachan sa bhlàr a-muigh a 
tha air an deagh chumail suas bunaiteach do chom-
pàirt ann an spòrs agus gnìomhachd chorporra, 
agus gu bhith a’ toirt taic do fhàs ann an lùth-
chleasaichean tàlantach ionadail.  Ach feumaidh 
togalaichean a bhith ag obair gu cruaidh agus 
feumaidh tasgadh a bhith air a dheagh chleachdadh 
aig amannan far a bheil ionmhasan poblach air 
an teannachadh.  Tha seo a’ ciallachadh a bhith 
a’ dèanamh cothromachadh eadar goireasan a 
tha ioma-adhbharail agus goireasan a dh’ aona 
ghnothach; a’ tighinn gu co-dhùnaidhean tasgaidh a 
tha ciallach stèidhichte air dàta agus fianais a thaobh 
feum/iarrtas, a’ dèanamh cinnteach gu bheileas a’ 
dèanamh làn fheum de na goireasan gus a bhith ag 
obair gu cruaidh airson math nan coimhearsnachdan 
ionadail anns a bheil iad air an suidheachadh; 
agus a’ dèanamh barrachd feum den àrainneachd 
nàdarra againn, mar ghoireas sònraichte ann fhèin.



Ciamar?
• Le bhith a’ cruthachadh bunait dàta is fianais 

làidir, nam measg lèirmheas cunbhalach de sholar 
ghoireasan agus cleachdadh gus taic a thoirt do cho-
dhùnaidhean mu thasgadh calpa.

• Le bhith a’ neartachadh co-obrachadh eadar gach 
com-pàirtiche a thaobh prògramadh ghoireasan gus 
an dèanar làn chleachdadh de na goireasan airson 
measgachadh de phrìomhachasan is fheumalachdan 
coimhearsnachdan ionadail.

• Le bhith a’ toirt taic do riaghladh seasmhach 
ghoireasan le clubaichean is buidhnean 
coimhearsnachd ionadail.

• Le bhith a’ toirt taic do Live Active Leisure ann a bhith 
a’ lìbhrigeadh pròiseact PH20 aig làrach Amar-snàmh 
Cur-seachad Pheairt.

• Le bhith a’ cur crìoch air dreach de chùis gnìomhachais 
airson a bhith ag adhartachadh ghoireasan ann am 
Blar Gobhraidh, agus a’ sireadh maoineachadh bhon 
taobh a-muigh airson gealladh gnàthach calpa na 
Comhairle airson iad sin a lìbhrigeadh.

• Le bhith a’ leasachadh cleachdadh Abhainn Tatha mar 
ionad airson spòrs pleadhain.

• Le bhith a’ neartachadh brosnachaidh nan raointean 
sònraichte againn sa bhlàr a-muigh, nam measg na 
beanntan, lochan, slighean coiseachd 
agus àiteachan uaine againn mar ghoireasan 
airson spòrs is gnìomhachd chorporra.
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A bhith ag àrdachadh 
ìomhaigh Pheairt 
agus Cheann Rois 
mar an àite as 
fheàrr airson a bhith 
ann gus a bhith 
gnìomhach, a’ cluich 
agus a’ coimhead 
spòrs – aig ìre 
ionadail, nàiseanta 
agus eadar-nàiseanta 
Buil ro-innleachdail 1: 
Fàs Eaconamach Seasmhach

Carson?
Leis gu bheil sinn suidhichte aig cridhe na h-Alba 
agus leis an àrainneachd nàdarra sònraichte againn, 
bidh Peairt agus Ceann Rois gu cunbhalach a’ toirt 
aoigheachd do phrìomh thachartasan spòrs nam 
measg Cupa Ryder 2014.  Tha eòlas fìor mhath 
againn cuideachd air a bhith a’ toirt taic do lùth-
chleasaichean tàlantach ionadail a chaidh air adhart 
gu bhith a’ coileanadh aig ìre cruinneil.  Tha an 
dleastanas againn a bhith a’ riochdachadh Alba, mar 
dhùthaich spòrsail, don t-saoghal cho cudromach 
sa tha gin sam bith san dùthaich agus tha na tha 
sinn a’ cur ris an seo a’ cuideachadh gus a bhith a’ 
togail agus a’ cumail suas dàimhean cruinneil agus 
a’ tàladh tasgadh a-steach thugainn. 



Ciamar?
• Le bhith a’ toirt aoigheachd no taic do bhith 

a’ lìbhrigeadh thachartasan spòrsail nàiseanta 
agus eadar-nàiseanta.

• Le bhith a’ cur ri tasgadh san taobh a-staigh 
nas fharsainge anns an sgìre tro chàileachd 
spòrs a thèid fhaicinn agus a chluich an seo.

• Le bhith a’ cur taic ri slighean gu coileanadh 
spòrs airson cloinn agus daoine òga ionadail 
tron Chom-pàirteachas Spòrs Roinneil agus 
raon de phrògraman.

• Le bhith a’ brosnachadh coileanaidh le lùth-
chleasaichean eadar-nàiseanta à Peairt 
agus Ceann Rois, a’ toirt a-steach obair sna 
sgoiltean agus le daoine òga 18-25.
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Ga thoirt gu buil
Bidh sinn a’ lìbhrigeadh nam prìomhachasan ro-
innleachdail sin tron rèiteachadh coimiseanadh 
againn leis a’ phrìomh chom-pàirtiche lìbhrigidh Live 
Active Leisure; leis na Com-pàrtichean Dealbhaidh 
Coimhearsnachd nas fharsainge againn nam measg 
NHS Taobh Tatha agus Colaisde Pheairt/ONG 
agus ann an com-pàirt le buidhnean nàiseanta 
nam measg sportscotland agus NHS Slàinte Alba 
agus le bhith a’ leantainn ag obair le agus airson 
coimhearsnachdan gus an dleastanas a leasachadh 
ann a bhith a’ dèanamh Peairt agus Ceann Rois mar 
an àite as fheàrr ann an Alba airson spòrs a chluich 
agus beatha ghnìomhach a bhith aig daoine.

Ag obair ag ìre ionadail
Le Live Active Leisure agus cuid eile, deasaichidh sinn 
Planaichean Sgìreil bliadhnail a’ suidheachadh na tha 
sinn airson a choileanadh gach bliadhna anns gach 
sgìre ann am Peairt agus Ceann Rois gus adhartas 
fhaighinn air na prìomhachasan ro-innleachdail: A’ 
Ghàidhealtachd, Srath Eireann, Taobh a Tuath Pheairt, 
Taobh a Deas Pheairt, Taobh an Ear Siorrachd Pheairt 
agus Cheann Rois.  Is iad sin a bhios mar phrìomh 
phlanaichean lìbhrigidh gus na prìomhachasan ro-
innleachdail againn a chur an gnìomh.

Comhairlichean eòlach 
agus sealladh na 
coimhearsnachd
Bidh a’ Bhuidheann Comhairleachadh Spòrs agus 
Cultar mar a’ bhuidheann èisteachd agus comhairle 
eòlaichean againn airson a bhith a’ lìbhrigeadh ar 
lèirsinn agus ar prìomhachasan ro-innleachdail.  
Tha ballrachd a’ toirt a-steach sportscotland, NHS 
Taobh Tatha agus prìomh sheirbheisean Comhairle 
buntainneach nam measg Cùram Taigheadas agus 
Coimhearsnachd agus Làrach Uaine Coimhearsnachd.  
Bheir riochdairean coimhearsnachd an sealladh aca 
seachad mun adhartas a tha sinn a’ dèanamh agus 
mar as urrainn dhuinn tuilleadh adhartais a dhèanamh. 
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Luchd-comais
Tha moran luchd-comais againn – clachan togail gus ar cuideachadh le bhith a’ coileanadh ar lèirsinn agus na 
prìomhachasan ro-innleachdail againn.  Tha iad sin a’ toirt a-steach:

Daoine 
• Ann an 2014/15, ghabh 1.3 million neach 

Ann an 2014/15, ghabh 1.3 millean neach 
pàirt ann an spòrs no gnìomhachd chorporra 
ann am Peairt agus Ceann Rois. 

• Tha sin an-dràsda mar an ìre as àirde de 
chom-pàirt ann an Alba agus le àrdachadh 
de 270,000 bho 2008/09.

• Tha faisg air 7% den t-sluagh (10,000 neach) 
nam pàirt de chlubaichean spòrs ionadail1.

• Tha 3,099 neach an sàs ann an Ionad Spòrs 
Coimhearsnachd ionadail.

• Tha còrr air 78 cluba ionadail clàraichte tro 
sgeama PACES2.

• Tha 5 Ionad Spòrs Coimhearsnachd 
stèidhichte againn.

• Ann an 2014/15 bha 831 neach, nam measg 
282 duine òga an sàs gu saor-thoileach ann 
an spòrs sgoile.

• Tha 17 buidheann coimhearsnachd a’ 
cuideachadh le bhith cumail suas na prìomh 
shlighean againn. 

• Bha còrr air 600 duine òg an sàs ann an 
Slighe Spòrs LEAD bho 2010, a’ cur ri còrr 
air 160,000 uair a thìde de choidseadh saor-
thoileach don co-aoisean.

Àite
• 12 goireas spòrs a-staigh, nam measg 4 

Campan Coimhearsnachd, Amar-snàmh Cur-
seachad Pheairt, Raon Deighe Dewars agus 
Ionad Spòrs Bells.

• 122 goireas sa bhlàr a-muigh airson ball-
coise, rugbaidh, criocaid, goilf agus lùth-
chleasachd. 

• 1,700 àite uaine, nam measg làraichean 
nàiseanta sònraichte.

• 13 pàirc speilidh, 1 slighe bòrd beinne agus 
mìltean de làraichean rothaireachd far-
rathaid.

• 146 raon cluiche le goireasan. 

• Dealbh-tìre le mòran uisge nam measg Loch 
Eireann, Loch Tatha agus Loch Liobhann 
agus Abhainn Tatha an abhainn as fhaide 
ann an Alba. 

• 2,000cm de phrìomh shlighean agus 
acairean de choilltean airson marcachd, 
geocaching agus sligheadaireachd. 

• 29 Beinn Rothach. 

1 Clàraichte le Comhairle Spòrs Pheairt is Cheann Rois 
(àireamhan 2013/14)

2 Àireamhan 2013/14
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Dèanadas
• Tha 186 lùth-chleasaichean òga ionadail 

a’ faighinn taic tro Urras Gannochy, ann 
an sgiobaidhean dèanadais nam measg 
lùthaireachd, hocaidh, ball-lìn, snàmh, teanas 
agus spòrs do chiorramaich.

• Lùth-chleasaichean Eadar-nàiseanta: 
Thòisich Eilidh Child, Eve Muirhead, Gillian 
Edwards, Laura Muir, Stephen Milne, Patrick 
McHugh, Natalie Milne, Bradley Neil, Fiona 
Pennie, Gavin Rumgay agus Joshua Rowe 
na cùrsan-beatha aca an seo.

• Chaidh £60K a chur a-steach do spòrs dha 
ciorramach bho 2012/13. 

Casg
• Tha 99% de bhun-sgoiltean a’ lìbhrigeadh 2 

uair a-thìde gach seachdain de chàileachd 
foghlaim Corporra. 

• Chaidh 10 prògram slàinte is sunnd 
targaideach a lìbhrigeadh ann an 2014/15.

• Chuir 168 neach an ainm ri Commit to Get 
Fit ann an 2014.

• Chaidh 11,290 fios a chur gu Dotairean ann 
an 2014/15
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A’ taisbeanadh agus 
ag aithris air an 
eadar-dhealachadh a 
tha sinn a’ dèanamh
Cumadh sinn sùil air an adhartas lìbhrigidh againn 
tron rèiteachadh cùmhnantach againn le Live 
Active Leisure agus buidhnean maoineachaidh 
treas phàrtaidh eile againn, agus tro mheadhanan 
adhartais leantainneach na Comhairle.  Far a bheil 
feum air fiosrachadh bunaiteach ùr a leasachadh, 
gus am bi sinn a’ tomhas fìor bhuaidh agus chan 
e dìreach na tha comasach a thomhas, nì sinn 
sin agus cuiridh sinn comharran coileanaidh ùra 
a-steach do Phlanaichean Sgìreil agus phlanaichean 
sgioba.
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All Council Services can offer a telephone translation facility.

If you or someone you know would like a copy of this 
document in another language or format, (on occasion, 

only a summary of the document will be provided in 
translation), this can be arranged by contacting the 

Customer Service Centre on 01738 475000.

You can also send us a text message on 07824 498145.

 Thèid aithris a 
dhèanamh air 
adhartas anns na 
dòighean a leanas:

• Gach ràithe agus gach bliadhna airson a’ 
phoball agus airson Comhairlichean, tro 
Phlana Riaghlaidh is Adhartais Gnìomhachais 
Seirbheisean Foghlaim is Cloinne.

• Aithisg Bhliadhnail Live Active Leisure. 

• Gach 6 mìosan gu Bòrd Com-pàirteachas 
Dealbhadh Coimhearsnachd agus tro Perth 
and Kinross Performs.

• Bidh sinn cuideachd a’ dèanamh aithris air 
targaidean nan Ionadan Sgoiltean Gnìomhach 
agus Spòrs Coimhearsnachd gu cunbhalach 
gu sportscotland.




