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Par Armanda Ruka apstiprināšanu Valsts policijas priekšnieka amatā 

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) pēc Iekšlietu ministra 

uzaicinājuma piedalījās Valsts policijas priekšnieka amata pretendentu vērtēšanas komisijas 

(turpmāk – komisija) sastāvā ar novērotāja un rekomendācijas tiesībām. Delnas pārstāves 

Zane Zvirgzdiņa un Liene Gātere piedalījās komisijas darbā no 2020. gada 10. jūlija līdz 14. 

augustam. Delna vērš Ministru kabineta uzmanību uz Valsts policijas priekšnieka amata 

konkursa gaitas neatbilstību labas pārvaldības principiem, Iekšlietu ministra 2020. gada 

janvārī izsludinātajai atlases kārtībai un Latvijas republikas valsts pārvaldes vērtībām un 

ētikas pamatprincipiem, tostarp atklātībai. 

Lai gan Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteikts, ka Valsts 

policijas vadītāju amatā uz pieciem gadiem ieceļ Iekšlietu ministrs pēc tam, kad attiecīgo 

kandidatūru apstiprinājis Ministru kabinets, 2020. gada janvārī Iekšlietu ministrs publiski 

paziņoja, ka Valsts policijas priekšnieku izraudzīs atklātā konkursā. Atbilstoši publiskotajai 
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informācijai atklātais konkurss noslēdzies bez rezultāta, lai gan komisija par Valsts policijas 

priekšnieka amatam atbilstošiem atzina trīs kandidātus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un neapšaubot to, ka Valsts policijai steidzami 

nepieciešams profesionāls un pieredzējis vadītājs ar labu reputāciju, Delnas ieskatā atkārtota 

konkursa neizsludināšana un viena kandidāta izraudzīšana pēc Iekšlietu ministra ieskatiem 

var radīt negatīvu priekšstatu sabiedrībā par politiski motivētu kandidāta izvēli, kurš strādās 

nevis visas sabiedrības, bet šauru grupu interesēs. Turklāt kandidāta izraudzīšanās bez 

konkursa var mazināt spējīgu kandidātu vēlmi startēt turpmākos konkursos uz valsts pārvaldes 

amatiem, aizdomās, ka tie ir tikai butaforija. 

Delna iestājas par atklātu un profesionālu valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju 

atlases kārtību un aicina skaidrot: 

1. Kāpēc Iekšlietu ministrs neizsludināja atkārtotu konkursu uz Valsts policijas 

priekšnieka amatu? 

2. Kāpēc Iekšlietu ministrs neiekļāva neatkarīgus novērotājus Valsts policijas 

priekšnieka amata kandidāta Armanda Ruka vērtēšanas komisijas darbā? Delna 

kopš 2020. gada 14. augusta nav saņēmusi informāciju par tālāko atlases procesa 

gaitu.  

3. Vai Iekšlietu ministrs būtu gatavs grozīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

dienesta gaitas likumu un noteikt, ka uz Valsts policijas priekšnieka amatu obligāti 

jārīko atklāts konkurss?  
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