Policentriskai valstij ir jānodrošina
iedzīvotāju ekonomiskā un sociālā
aktivitāte, kā arī pakalpojumu
pieejamība visos Latvijas reģionos,
t.sk. Vidzemes reģionā. Tas ir
iespējams, īstenojot pasākumus,
kas vērsti uz cilvēkresursu
saglabāšanu,
ekonomiskās
aktivitātes
veicināšanu
un
daudzveidīgu
pakalpojumu
pieejamību, kas savukārt nodrošina
apdzīvotas vietas pievilcību un
dzīves kvalitāti. To sekmē –
labvēlīgi priekšnoteikumi uzņēmējdarbībai, sakārtota kultūras infrastruktūra un
kvalitatīvas izglītības pieejamība.
Ikdienā cilvēkiem ar invaliditāti
nākas saskarties ar daudz un
dažādām problēmām. Sabiedrībā
pastāv uzskats, ja bērnam ir noteikta
invaliditāte, tad jāmācās speciālās
skolās vai mājās. Kopumā šādi
aizspriedumi invalīdus liek uztvert
kā nespējīgas būtnes, slimīgus,
nevarošus
cilvēkus,
kurus
nepieciešams žēlot. Lielai daļai
bērniem,
jauniešiem
un
arī
pieaugušiem ar invaliditāti nav
iespējas mācīties un iegūt tāda paša
līmeņa izglītību kā citiem. Izglītības ieguve ir bieži saistīta ar vides nepieejamību,
speciālu programmu neesamību un negatīvo sabiedrības attieksmi.
Valkas rajonā neviena no 23
pamatskolām
un
vispārizglītojošām skolām un 3
augstskolu filiālēm nav piemērota
izglītojamajiem ar funkcionālajiem
traucējumiem. Valkas rajonā kopā
ir 128 bērni un jaunieši ar
invaliditāti. 61 no šiem bērniem
dzīvo Smiltenē un tās apkārtnes
pagastos, kas veido Smiltenes

novadu. Smiltenes ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir Valkas rajona pašā centrā, kas
atvieglo nokļūšanu līdz izglītības iestādei.
Lai veicinātu reģionālo attīstību, nodrošinātu visiem
vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas vispārējās vidējās
izglītības iegūšanai un uzlabotu vispārējās zināšanas
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem,
jāpalielina
ieguldījumus
skolu
pielāgošanā
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem ne
tikai reģionālās nozīmes, bet arī novadu un vietējas
nozīmes attīstības centros.
Smiltenes Centra vidusskola (SCV), kuras telpās
darbojas arī Baltijas Starptautiskā akadēmija,
mērķtiecīgi ir strādājusi, lai piemērotu izglītības
iestādes telpas un apkārtni cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem. Ir uzsākta projekta
“Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem” realizācija, kura ietvaros paredzēts
rekonstruēt gājēju celiņus un uzbrauktuves, izbūvēt ēdnīcu un sanitārtehniskos
mezglus, kas pielāgoti personām ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvēt liftu, lai
nodrošinātu personu ar īpašām vajadzībām brīvu pārvietošanos starp stāviem.

