
CURRICULUM VITAE 
 

Diāna Kurpniece 

LV 

Diānas profesionālā karjera ir saistīta ar labas pārvaldības, risku novēršanas, iekšējās kontroles un 
procesu efektivitātes jautājumiem. Viņas galvenā specializācija ir trūkumu novērtēšana dažāda 
mēroga sistēmās un korupcijas riskiem neaizsargātu procesu uzlabošana visefektīvākajā veidā. 

Viņai ir plaša pieredze korupcijas novēršanas jomā, tostarp pārredzamības, integritātes un atbildības 
veicināšanā, viņa ir veikusi vairākus korupcijas risku novērtējumus gan kā ārējais eksperts, gan kā 
konsultante, sniedzot ieteikumus iekšējo procedūru uzlabošanai. Savas iepriekšējās karjeras laikā viņa 
ir piedalījusies korupcijas novēršanas politikas izstrādē, izstrādājot grozījumus tiesību aktos korupcijas 
novēršanas jomā. Piemēram, Krimināllikuma noteikumus par tirgošanos ar ietekmi, nelikumīgu 
politisko partiju finansēšanu, grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā", Lobēšanas atklātības likuma projektu u. c. Viņai ir pierādīta pieredze rokasgrāmatu un 
vadlīniju izstrādē. Kā Eiropas Padomes Pretkorupcijas valstu grupas (GRECO) ceturtās novērtēšanas 
kārtas, kas veltīta korupcijas novēršanai attiecībā uz parlamenta deputātiem, tiesnešiem un 
prokuroriem, vērtētāja viņa piedalījās Norvēģijas (2012), Igaunijas (2013), Serbijas (2014) un Armēnijas 
(2015) novērtēšanā. GRECO IV posma novērtējumā tika vērtēta arī valsts amatpersonu deklarēšanas 
sistēmas efektivitāte, interešu konfliktu novēršana valsts amatpersonu darbībā un citi pretkorupcijas 
pasākumi valstī. 

Viņa regulāri tiek aicināta vadīt apmācības par profesionālās ētikas, korupcijas novēršanas, iekšējās 
kontroles, labas pārvaldības, tiesiskuma un administratīvā sloga mazināšanas jautājumiem. Vairākkārt 
ir sniegtas apmācības arī Latvijas tiesu iestāžu darbiniekiem par korupcijas novēršanas jautājumiem. 

- Citējot veiktos uzdevumus pēdējo sešu gadu laikā, tie aptver ar integritāti saistītus pakalpojumus, kas 
sniegti Latvijas Tiesu administrācijai (Korupcijas novēršanas rokasgrāmata tiesu sistēmai), Pārresoru 
koordinācijas centram un pašvaldību uzņēmumiem (valsts uzņēmumu iekšējās kontroles), Valsts 
ieņēmumu dienesta iekšējais novērtējums (iekšējo procesu novērtējums attiecībā uz korupcijas 
kontroli, apmācība), Valsts kanceleja (atsevišķu politikas jomu analīze, mācības par tiesiskumu valsts 
iestāžu vadītājiem), Valsts administrācijas skola (vairākas apmācības korupcijas apkarošanas un ētikas 
jomā), Rīgas dome (iekšējo procesu novērtējums attiecībā uz korupcijas kontroli), Valsts kontrole 
(valsts amatpersonu mantisko attiecību deklarāciju salīdzinošs pētījums, mācības), vairāku iestāžu 
funkcionālie auditi un cilvēkresursu vadības novērtējums. 

- Viņa ir Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras Neatkarīgās novērtēšanas komisijas 
locekle (2022.-2023. g.). 

- Projektā "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā", kur kā eksperts pretkorupcijas jautājumos veica 
tiesnešu, prokuroru, tiesu iestāžu darbinieku apmācības par korupcijas apkarošanu, ētiku un 
integritāti, civiltiesisko konfiskāciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un veica 
pētījumu par tiesu un prokuratūras ētikas struktūru efektīvu darbību (2021. gada septembris - 2022. 
gada augusts). 

- Korupcijas risku novēršanas rokasgrāmatas par korupcijas risku novēršanu tiesās izstrāde un 
apmācību videoieraksta sagatavošana (2021) Latvijas Tiesu administrācijai. 

 



 

EN 

Within the last 25 years of her professional career, she concentrated on activities and analyses related 
to good governance, risk prevention, internal controls and process efficiency. Her main specialities are 
assessment of deficiencies in systems of different scales and improvement of processes vulnerable to 
corruption risks in the most effective way. 

She has an extensive experience in corruption prevention, including promotion of transparency, 
integrity and accountability, she carried out multiple corruption risk assessments both as an external 
expert and as consultant providing recommendations for improvement of internal procedures. In her 
earlier career she took part in anti-corruption policy development, drafting amendments to legal acts 
enhancing a corruption prevention. For example, Criminal Law stipulations regarding Trade in 
influence, Illicit political party funding, amendments to Law On Prevention of Conflict of Interests in 
Activities of Public Officials, draft Lobbying transparency law etc. She has proven experience in 
development of manuals and guidelines. As an evaluator by Council of Europe Group of states against 
corruption (GRECO) of fourth evaluation round devoted to Prevention of corruption in respect of 
members of parliament, judges, and prosecutors she was taking part in evaluation of Norway (2012), 
Estonia (2013), Serbia (2014) and Armenia (2015). GRECO's Phase IV evaluation also covered the 
evaluation of the effectiveness of the system for declaring public officials, the prevention of conflicts 
of interest in the activities of public officials and other anti-corruption measures in the country. 

She is regularly invited to provide training for public administration officials disseminating the 
knowledge acquired in areas of prevention of corruption, internal controls, good governance, rule of 
law and reduction of administrative burdens.  

• To quote other relevant assignments, they cover integrity related services provided to Courts 
Administration of Latvia (Corruption prevention manual for judiciary), Cross-Sectoral Coordination 
Centre and municipally owned enterprises (internal controls of state owned enterprises), Assessment 
of internal State Revenue Service (assessment of internal processes regarding corruption controls, 
training), State Chancellery (analyses of certain policy areas, training on rule of law for heads of public 
institutions), Public Administration School (multiple training provided in area of anti-corruption and 
ethics), Riga City Council (assessment of internal processes regarding corruption controls), State Audit 
Office (comparative study of asset declarations of public officials, training), functional audits and 
human resource management assessment of multiple institutions etc. Development of a manual on 
prevention of corruption risks in courts and video recording of training (2021) for Courts 
Administration of Latvia. 

• She is a member of the Independent Assessment Commission of Ukrainian National Agency for 
Corruption Prevention (2022 - 2023) 

• She was an expert in the project Consolidation of the Justice System in Armenia where she was 
performing training for judges, prosecutors, judicial staff on anti-corruption, ethics and integrity, civil 
forfeiture and anti-money laundering and perform research in the field of effective functioning of 
ethics bodies in judiciary and prosecutorial service (September 2021 – August 2022). 


