M.iur.
Artis Velšs
(grāds, vārds, uzvārds)
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE
Dzimšanas datums, vieta:
06/05/1974; Rīga
VALODU ZINĀŠANAS:

Latviešu – dzimtā valoda
Krievu - brīvi
Angļu – brīvi
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI:

Ieguves gads
(atpakaļējā secībā)
2004
2009 - pašreiz

Grāda vai akadēmiskais nosaukums, ieguves iestāde
M.iur., Latvijas Policijas akadēmija
Studijas Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju
programmā „Juridiskās zinātnes”

IZGLĪTĪBA:

Ieguves gads
(atpakaļējā secībā)
2001
1993

Mācību iestādes nosaukums, iegūta kvalifikācija
Latvijas Policijas akadēmija; jurists
Bulduru Dārzkopības vidusskola

DARBA PIEREDZE:

Sākuma gads
2009

Beigu gads
(atpakaļējā secībā)
pašreiz

2005
2003
2002

2009
2005
2003

1994

2002

1993

1994

Darba vieta, amats
Valsts policijas priekšnieka vietnieks,
Galvenās Administratīvās pārvaldes priekšnieks
Valsts policija, Personāla vadības biroja priekšnieks
Valsts policija, Personāla vadības biroja priekšnieka vietnieks
Valsts policijas Jūrmalas policijas pārvalde, priekšnieka
vietnieks, štāba priekšnieks
Valsts policijas Jūrmalas policijas pārvalde,
jaunākais līdz vecākais iecirkņa inspektors
Valsts policijas Jūrmalas policijas pārvalde,
Patruļdienesta rotas kārtībnieks

PIEREDZE EIROPAS
SAVIENĪBAS PROJEKTOS UN
INSTITŪCIJĀS:

Gads
(atpakaļējā secībā)
2009 - pašreiz
2010 - pašreiz
2003 – pašreiz
2003 – 2009
2004 / 2005

Veids, nosaukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Vienotais notikumu reģistrs”,
projekta vadītājs
Eiropas Savienības pētnieciskais projekts EU-SEC II „Nacionālo izpētes
programmu par drošību liela mēroga pasākumos koordinēšana Eiropā, eksperts
Latvijas balsstiesīgais pārstāvis Eiropas Policijas koledžas (CEPOL) Valdē
Valsts policijas pārstāvis Eiropola Personāla ekspertu padomē
PHARE 2003.gada projekts LV 2003/IB/JH-03 „Policijas apmācības kapacitātes
stiprināšana un policijas apmācības rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošana”,
projekta vadītājs no Valsts policijas puses

2006 / 2007
2006 - 2009
2007
2008 / 2007

Schengen Facility projekts „Angļu valodas apmācība Valsts policijas
darbiniekiem”, projekta vadītājs
Latvijas delegācijas pārstāvis Eiropas Policijas koledžu asociācijas (AEPC) Valdē
Eiropas Sociālā fonda projekts „Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas
izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos”, eksperts
Eiropas Sociālā fonda projekts „Valsts policijas koledžas pedagogu kompetenču
paaugstināšana IT sekmīgai izmantošanai”, eksperts

PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU VIETĒJĀS UN
STARPTAUTISKAJĀS
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:

Gads
2010

2010

2010

2010

2010

2009
2009

2008

2008

2008

Nosaukums, vieta, referāta tēma
Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību
aktuālās problēmas”, referāts „Latvijas pašvaldību veicamā sabiedriskās
drošības nodrošināšanas un likumpārkāpumu prevencijas darba tiesiskie
aspekti”
Rīgas Stradiņa Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Organizētā
noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās
problēmas”, referāts „Narkokriminālitātes raksturojums Eiropā”
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniski praktiskais seminārs „Juristu darbības
informatīvais nodrošinājums”, referāts „Inovācijas informācijas tehnoloģiju
izmantošanā Valsts policijā policijas darbinieku iespējamās prettiesiskās
darbības novēršanā”
Starptautisks seminārs „Starpvalstu policijas sadarbības kapacitātes stiprināšana
Lietuvā, Latvijā un Polijā”, organizē Lietuvas policijas Mācību centrs (Trakai,
Lietuva), referāts „Police cross border cooperation – Latvian expierence”
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference „Drošības nostiprināšana krīzes
apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas”, referāts „Vienotais
notikumu reģistrs – jauna pieeja informācijas tehnoloģiju izmantošanā
operatīvi nozīmīgās informācijas reģistrēšanā un izmantošanā”
Rīgas Stradiņa Universitātes ikgadējā zinātniskā konference, referāts „Noziedzības
sociālās prevencijas transformācijas Latvijā mūsdienu tirgus sabiedrībā”
Starptautiska zinātniski - praktiska konference „GLOBĀLĀ KRĪZE: Kriminālo
realitāšu aprises”, organizē Baltijas Starptautiskā akadēmija, Baltijas Drošības
Biedrība (SBS) un Latvijas kriminologu biedrība, norises vieta Rīga, Latvija,
referāts „Noziedzības un noziedzības novēršanas tendences Latvijā
transformācijas periodā”
Starptautisks seminārs „Noziedzības prevencija”, organizē Eiropas policijas
koledža (CEPOL), norises vieta Rīga, Latvija, referāts „Noziedzības stāvoklis un
policijas darba organizācija Latvijā”
Starptautiska konference „Noziedzības globalizācija un tehnoloģizācija”, organizē
Baltijas antikriminālais un antiteroristiskais forums (BAAF) un Pasaules
antikriminālais un antiteroristiskais forums (WAAF), norises vieta Jūrmala, Latvija,
referāts „Mūsdienu transnacionālās noziedzības analīze”
Starptautiska zinātniski praktiska konference „Eiropas un nacionālo tiesību
aktuālās problēmas”, organizē Sociālo tehnoloģiju augstskola, norises vieta Rīga,
Latvija, referāts „Eiropas globalizācijas un tehnoloģizācijas ietekme krimināltiesībās”

profesionālā pilnveide – piedalīšanās zinātniskajos un praktiskajos
pasākumos (konferences, semināri, pilnveides kursi) PĒDĒJOS 5
GADOS:
Gads
(atpakaļējā secībā)
2006
2006

Veids, nosaukums, organizators (norises vieta)
Seminārs „Sadarbības perspektīva, veicot Šengenas prasībām atbilstošu policistu
apmācību”, Lietuvas policijas mācību centrs (Viļņa, Lietuva)
Starptautiskā zinātniskā konference „Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”,
Latvijas Policijas akadēmija (Rīga, Latvija)

2006
2006
2007
2007
2007

2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010

Starptautiska konference „Future Crime Trends”; CEPOL (Eiropas Policijas
Koledža) (Helsinki, Somija un Stokholma, Zviedrija)
Seminārs „Administratīvais process iestādē un tiesā”, Latvijas Tiesnešu mācību
centrs (Rīga, Latvija)
Starptautiska konference „Visions for Europe: Crime, Policing and Justice in the
21st century”, CEPOL (Eiropas Policijas Koledža) (Lisabona, Portugāle)
Starptautiska konference „Policijas un sabiedrības līdzatbildība un sadarbība
demokrātiskā valstī”, Sabiedriskās politikas centrs „Providus” (Rīga, Latvija)
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Quality assurance in Police
Training and Education and Bologna Process”, Turcijas Policijas akadēmija un
Eiropas Policijas koledžu asociācija (AEPC) (Antālija, Turcija)
Seminārs „Mūsdienīgi personāla pārvaldības rīki un jaunas iespējas biroja
darbinieku produktivitātes celšanai”, Microsoft Latvija (Rīga, Latvija)
Starptautiska konference „Crime, Policing and Justice in the 21st century”,
CEPOL (Eiropas Policijas Koledža) (Parīze, Francija)
Starptautisks seminārs „Policijas starptautiskās sadarbības mehānismi Šengenas
ietvaros”, Igaunijas Policijas koledža, (Pērnava, Igaunija)
Starptautiska konference „Crime, Police and Justice in the 21st century”, CEPOL
(Eiropas Policijas Koledža) (Norčepinga, Zviedrija)
Starptautiskā zinātniskā konference „Global Threats to Interior Security: Common
challenge”, CEPOL (Eiropas Policijas Koledža), (Madride, Spānija)
Profesionālās pilnveides kurss „Kriminālizlūkošanas modelis Valsts policijā –
3.līmenis”, Valsts policijas koledža
Starptautiskā zinātniskā konference „New Threats of Organised Crime – Fighting
Transnational Crime”, CEPOL (Eiropas Policijas Koledža), (Prāga, Čehija)

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES:

Starptautiskās policijas asociācijas (IPA – International Police
Association) Latvijas sekcijas biedrs

