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InnovaSPA 

mērķis ir uzlabot esošos politikas instrumentus, 

kas atbalsta zināšanu pārnesi un veicina inovācijas 

iespējas triple helix sadarbības modeļa partneru 

starpā veselības profilakses un uz termālajiem 

resursiem balstītas rehabilitācijas un spa jomās, lai 

palīdzētu uzkrāt zināšanas un rast inovatīvus 

risinājumus veselīgam dzīves veidam.

InnovaSPA projekts vērsts uz sociālo izaicinājumu, 

kas saistīti ar sabiedrības novecošanu, risināšanu 

un tā mērķis ir parādīt, ka termālo resursu 

izmantošana, ieviešot inovatīvus pakalpojumus un 

veselības aprūpes risinājumus, varētu būt nozare 

ar milz īgu potenciālu vesel ības aprūpes 

uzlabošanai. Veselīgam dzīves veidam un 

profilaksei jākļūst aizvien pieejamākai  projekta 

ter i tor i jā ,  sn iedzot  l ietotā j iem plašākas 

pielietojuma perspektīvas.

Medicīnā, kurā tiek izmantoti 

termālie resursi, dabīgie termālie 

ūdeņi tiek izmantoti terapeitiskai 

ārstēšanai, kas izmaina veselības 

a p r ū p e s  p ā r v a l d ī b u  n o 

ārstnieciskas uz profilaktisku. Tas 

saistīts ar primāro, sekundāro un 

terciāro profilaksi.

InnovaSPA
projekta mērķi

Veic ināt  s tarpreģ ionā lu  in formāc i jas  un 

prakšu/pieredzes apmaiņu starp 8 projekta 

partneriem.

Uzlabot tādu politiku un programmu īstenošanu, 

kas saistītas ar veselības profilaksi un termālo 

resursu izmantošanu.

Īstenot konkrētus pasākumus projekta partneru 

izstrādāto Rīcības plānu ietvaros, pamatojoties uz 

starpreģionālo informācijas un prakšu/pieredzes 

apmaiņu.

Projekta 
beigās sasniedzamie rezultāti

8 partneru Rīcības plānu ietvaros uzlaboti politikas 

instrumenti.

Vismaz 16 projekta partneru identificētas labās 

prakses veselības profilakses un termālo resursu 

izmantošanas jomā.

Reģionālā analīze nepieciešamo uzlabojumu 

īstenošanai un 8 studiju vizītes 8 projekta partneru 

reģionos.

8 Rīcības plāni, kurus izstrādājuši projekta partneri, 

inovatīvu pasākumu īstenošanai veselības 

profilakses un termālo resursu izmantošanas 

jomās.   
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