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2003. – Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras organizētie kursi ar praktisko apmācību saistībā
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Veselības aprūpes menedžments, projektu menedžments un veselības ekonomika
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Cita pieredze, prasmes un iemaņas
2016. – šobrīd ESF projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” vadības un uzraudzības komisija
2016. – šobrīd Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes koordinācijas komiteja
2016. – šobrīd Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
proﬁlakses pasākumi” veicināšanas un slimību proﬁlakses starpsektoru sadarbības komiteja
2016. – šobrīd Veselības ministrijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla Koordinācijas komisijas
priekšsēdētāja vietniece
2013.–2014. Slimību proﬁlakses un kontroles centra izveidotās Cerebrovaskulāro slimību aprūpes
uzlabošanas rīcības plāna izstrādes darba grupas locekle.
2011.–šobrīd. Veselības ministrijas iepirkumu saskaņošanas komisijas locekle.
2011.–2012. Veselības ministrijas izveidotās darba grupas vadītāja par BCG vakcinācijas izraisīto komplikāciju izvērtēšanu.
2011. Veselības ministrijas izveidotās darba grupas locekle traumpunktu darba organizācijas izvērtēšanai un pilnveidošanai.
2010. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes
"Ģimenes ārstu tīkla attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja.
Datorprasmes
MS Oﬃce Word, MS Oﬃce Excel, MS Oﬃce Power Point, MS Oﬃce Outlook, Lotus Notes, SPSS.
Valodas prasmes
latviešu valoda – dzimtā;
angļu valoda – vidējais līmenis;
krievu valoda – augstākais līmenis.
Cita saistītā informācija
Publikācijas
Gavare, I., un Dz.Mozgis, J.Perevoščikovs, I.Kantsone. 2018.“Vakcinācija kā izmaksu efektīvs infekcijas
slimību proﬁlakses līdzeklis.” Latvijas ārsts, 58.–63. lpp.
Gavare, I., un Dz. Mozgis. 2017. “Daži apsvērumi par cukura diabētu kā sabiedrības veselības
problēmu.” Latvijas Ārsts, 4.–8.lpp.
Gavare, I., un A. Mauriņa, I.Zīle, Z.Baltāne, I.Grīnfelde, I.Malniece. 2017. “Selected Abstracts of the
2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017). Down’s Syndrome: Prevelance and
Prenatal Diagnosis in Latvia.” Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, Vol.6 No.2.
Gavare, I., un D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, A.Villeruša. 2015."Latvijas iedzīvotāju veselību
ietekmējošo paradumu pētījums 2014.” Rīga.
Gavare, I., un I.Šmate, I.Zīle, A.Villeruša. 2015. “The changing of perinatal mortality trends by
gestational age and birth weight in Latvia from 2000 to 2013.” Abstract Book, 12th World congress of
perinatal medicine, 502p.

Gavare, I., un B.Velika, I.Pudule, D.Grīnberga, I.Gobiņa, A.Villeruša. 2015. “Palielinātas ķermeņa
masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un
veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā.” Rīgas Stradiņa
universitāte, 127. lpp.
Gavare, I., un I.Šmate, D.Rezeberga, I.Zīle. 2014. “Maternal and child health care in Latvia: how policy
can make it better.” Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, Vol. 27 No. S1: 1–437, 415p.
Gavare, I., un I.Pudule, D.Grīnberga, B.Velika, A.Villeruša. 2013.“Latvijas iedzīvotāju veselību
ietekmējošo paradumu pētījums.” Rīga: Slimību proﬁlakses un kontroles centrs.
Gavare, I., un Dz.Mozgis, G.Rozentāle, M.Štāle, J.Skrule. 2012. „ Analītisks ziņojums: Latvijas
iedzīvotāju veselība,”Rīga: Slimību proﬁlakses un kontroles centrs.
Gavare, I., un E.Lavendelis, I.Mikažāns, I.Hartmane, V.Mikažans. 2009. “Latvijā apstiprinātās
medicīniskās tehnoloģijas.” Jūrmala: VSMTVA..
Gavare, I., un V.Mikažans. 2006. “Lekcijas materiāli: Latvijas medicīnas tehnoloģiju izvērtēšana un
Eiropas Savienības prasību īstenošana praksē.” Rīga: VSMTVA.
Gavare, I. 2005. “Lekcijas materiāli: Medicīnas tehnoloģiju apstiprināšana šodienas Latvijas medicīnas
praksē.” Rīga: VSMTVA.
Dalība sabiedriskajās, profesionālajās organizācijās
Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedre
Latvijas Kardiologu biedrības biedre
Eiropas Kardiologu biedrības biedre
Latvijas Internistu biedrības locekle
Apbalvojumi
Veselības ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS par Slimību proﬁlakses un kontroles centra izveides
administratīvo nodrošināšanu (16.11.2012.)
Veselības ministres Ingrīdas Circenes PATEICĪBA par sekmīgu Slimību proﬁlakses un kontroles
centra izveides un darba uzsākšanas procesa vadīšanu (25.10.2012.)
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.

