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Ceļā uz vienotu
daudzvalodu Eiropu
Pēdējo gadu laikā Eiropa ir veiksmīgi novērsusi daudzus ierobežojumus, kas kavē  
vienoto digitālo tirgu. Tā ir viena no Eiropas galvenajām prioritātēm. Nauda, preces un 
cilvēki tagad var brīvi ceļot pāri valstu robežām, bagātinot Eiropas Savienību kopumā.

Tomēr vēl joprojām pastāv vairāki ierobežojumi, kas kavē vienota digitālā tirgus izveidi 
un iespēju visiem iedzīvotājiem gūt labumu no veiksmīgāk integrētas Eiropas. Viens no 
pēdējiem šķēršļiem ir valodas barjera.

Kaut gan valodu daudzveidība ir ES stūrakmens, daudzvalodība rada arī barjeras starp 
tautām. Valodas barjeras liedz Eiropas patērētājiem pilnvērtīgi izmantot tiešsaistes 
iespējas un ierobežo piekļuvi daudziem digitālajiem pakalpojumiem.

Šo barjeru dēļ ES tiešsaistes tirgus ir sadrumstalots. 43% eiropiešu nekad neiegādājas 
tiešsaistē pieejamās preces un pakalpojumus, ja tie tiek piedāvāti svešvalodā; valodas 
robežas ietekmē piekļuvi valsts nodrošinātajiem e-pakalpojumiem; un ES bagātais 
kultūras saturs nevar nonākt ārpus valodas kopienu robežām.

Risinājums, kas var pārvarēt valodas barjeras digitālajā vidē, ir valodas tehnoloģija.

Tehnoloģijas sasniegumi, piemēram, automātiskā tulkošana, paver plašas daudzvalodu 
saziņas iespējas digitālajā vidē. Automātiskā tulkošana veicina saikni starp iedzīvotājiem, 
valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, panākot ciešāku komunikāciju, 
iesaistīšanos un sapratni.

Tā rodas ne vien patiesi vienots daudzvalodu digitālais tirgus, bet arī satuvināta, 
veiksmīgāk integrēta daudzvalodu Eiropa.



Eiropas automatizētās tulkošanas 
ietvars CEF.AT
Eiropas infrastruktūru savienošanas programma (Connecting Europe Facilities –
CEF) finansē projektus, kas nodrošina trūkstošo saikni starp Eiropas transporta, 
enerģētikas un digitālo tīklu pamatstruktūrām. Tāpat tā padara Eiropas ekonomiku 
zaļāku, veicinot videi draudzīgākus transporta veidus, ātrgaitas platjoslas pieslēgumus 
un sekmējot atjaunojamu energoresursu izmantošanu saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 
2020”. Koncentrējoties uz savstarpēji saistītiem, viediem un ilgtspējīgiem transporta, 
enerģētikas un digitālajiem tīkliem, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 
sekmēs ilgtspējīga Eiropas vienotā digitālā tirgus izveidi.

Eiropas infrastruktūru savienošanas programmā būtiska loma atvēlēta telekomunikācijas 
un IKT sektoram. Telekomunikācijas un IKT jomā paredzēta platjoslu tīkla un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru (Digital Service Infrastructure - DSI) izveide. Tās nodrošinās 
plašu pārrobežu pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes 
iestādēm. Viena no nozīmīgākajām ir visas ES dalībvalstis aptveroša virtuāla 
infrastruktūra automatizētas tulkošanas nodrošināšanai (CEF.AT). 

CEF.AT vīzija ir vienotā platformā piedāvāt augstas kvalitātes automatizētās tulkošanas 
sistēmas visām Eiropas Savienības oficiālajām valodām dažādās specializētās jomās. 
CEF.AT platformā tiks ņemti vērā dažādi valsts pārvaldes scenāriji patērētāju tiesību, 
veselības aizsardzības, publisko iepirkumu, sociālās aizsardzības, kultūras un citās 
jomās. 

CEF.AT vēlas ietvert labākos risinājumus un tehnoloģijas, kas radītas ES un tās 
dalībvalstīs, lai radītu unikālu un aptverošu risinājumu valodas barjeru pārvarēšanai un 
vienotākas Eiropas izveidei.

Daudzvalodu pieeja veicinās Eiropas valstu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu. 
Izmantojot automatizētās tulkošanas iespējas, valsts iestādes visā Eiropā spers soli 
tuvāk darbam bez valodas barjerām.
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ELRC - Eiropas Valodu resursu 
koordinācijas platforma
Ar Eiropas Valodu resursu koordinācijas platformas (ELRC) izveidi Eiropas Komisija 
sāk līdz šim nepieredzētu valodas datu apkopošanas darbu. Tas ir pirmais solis ceļā uz 
CEF.AT pielāgošanu valsts nodrošināto pakalpojumu vajadzībām visās ES dalībvalstīs, 
kā arī Islandē un Norvēģijā, tā veicinot daudzvalodu pakalpojumu sniegšanu Eiropas 
iedzīvotājiem, pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem. Tādējādi ELRC ne vien likvidēs 
plaisu starp pašreizējo mašīntulkošanas sistēmu iespējām, kuras Eiropas Komisija 
piedāvā valsts pārvaldes iestādēm, un visu Eiropas valstu nodrošināto pakalpojumu 
faktiskajām ikdienas vajadzībām, bet arī nepastarpināti atbalstīs Eiropas tautu valodas 
pašos lietošanas pamatos.

ELRC mērķis ir izveidot pastāvīgu valodas resursu koordinēšanas mehānismu, lai 
nodrošinātu Eiropas automatizētās tulkošanas ietvaram nepieciešamos valodas 
resursus. Tikai ar katras ES dalībvalsts aktīvu iesaisti valodas resursu apkopošanā 
un mašīntulkošanas tehnoloģiju attīstībā ir iespējams radīt līdzvērtīgas tulkošanas 
iespējas visām ES valodām. ELRC veicina nacionālās aktivitātes šai jomā un to 
rezultātu pielietojumu kopējas Eiropas infrastruktūras izveidei.

ELRC darbība aptver visas 24 oficiālās ES valodas, kā arī norvēģu un islandiešu valodas. 
Padarot pieejamus apjomīgus un daudzveidīgus valodas resursus, ELRC palīdz 
uzlabot automatizētās tulkošanas kvalitāti, daudzpusību un piemērotību dažādiem 
risinājumiem. Īpašu vērību CEF pievērš vajadzībām, ko nosaka nepieciešamība padarīt 
CEF digitālos pakalpojumus daudzvalodīgus.

Šā mērķa īstenošanai ELRC sevišķu uzmanību pievērš valodas resursiem, kas 
tiek radīti un glabāti publiskās pārvaldes iestādēs. Šajās iestādēs top visdažādākie 
dokumenti, daudzi no kuriem tiek tulkoti citās valodās. Tie var kalpot par vērtīgu materiālu 
automatizētās tulkošanas sistēmu uzlabošanai. Arī akadēmiskajā vidē pētniecības un 
mācību procesā top visdažādākie valodas resursi. 

ELRC rūpējas, lai šie valodas dati tiktu apzināti un padarīti pieejami gan automatizētās 
tulkošanas uzlabošanai, gan pēc iespējas arī citiem pielietojumiem, sekojot atvērto 
datu principam. 

ELRC palīdz publiskā sektora pārstāvjiem un citiem valodas resursu turētājiem uzlabot 
šo datu pārvaldību, risināt ar to pieejamību un izmantošanu saistītos tehniskos un 
juridiskos jautājumus. Noderīgi padomi un atbalsta centra kontaktinformācija sniegta 
ELRC mājaslapā: www.lr-coordination.eu.

Reizi gadā ELRC rīko Eiropas mēroga valodas konferences, kas pulcē Eiropas Komisijas 
pārstāvjus un dalībniekus no ES valstu publiskā sektora, pētniecības institūcijām un 
tehnoloģiju uzņēmumiem. Pirmā šāda konference notika 2015. gada aprīlī Rīgas 
Samita par daudzvalodu vienoto digitālo tirgu ietvaros. Konferences materiāli pieejami 
Rīgas Samita un ELRC mājaslapās.



Hugo.lv - Latvijas pienesums
Eiropas automatizētās tulkošanas 
ietvaram
Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes mašīntulkošanas pakalpojums, kas brīvi pieejams 
jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Tas nodrošina automatizētu tulkošanu latviešu-angļu 
valodā un pretēji, kā arī latviešu-krievu valodā. Lietotāji var tulkot tekstu, dokumentus 
un interneta lapas.

Hugo.lv ir īpaši pielāgots latviešu valodai un valsts pārvaldes dokumentiem, tāpēc 
tulkošanas kvalitāte ir daudz augstāka, nekā tulkojot ar citiem tiešsaistes tulkošanas 
pakalpojumiem.

Priekšrocības:
• Piemērots teksta, dokumentu un interneta lapu tulkošanai
• Īpaši izstrādāts latviešu valodas vajadzībām, ietverot valodai specifiskus moduļus
• Īpaši pielāgots valsts pārvaldes dokumentiem
• Tulkošana ir droša, un dati netiek nodoti trešajām pusēm

Hugo.lv var integrēt visās valsts pārvaldes platformās un mājaslapās, veicinot 
daudzvalodu pieeju e-pārvaldes informācijai un e-pakalpojumiem. Pakalpojums 
ir integrēts e-pārvaldības platformā Latvija.lv, paverot piekļuves iespējas portāla 
e-pakalpojumiem un informācijai lietotājiem no visas pasaules.

Hugo.lv projektā tika izveidots pasaules lielākais latviešu valodas korpuss. Tajā ir vairāk 
nekā 100 miljoni teikumu no ļoti daudzveidīgiem avotiem, piemēram: valsts pārvaldes 
dokumenti, publiski pieejamie resursi, terminu saraksti, drukāti teksti un atsevišķi 
elektroniski izdevumi no interneta. Tika veikta tīmekļa pārlūkošana un satura izgūšana 
no nozarei tuvām mājaslapām.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Hugo.lv
Latvijas valsts sektora iestādēm paredzētais inovatīvais pakalpojums Hugo.lv 
izstrādāts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, sadarbojoties Kultūras informācijas 
sistēmu centram (KISC) un valodas tehnoloģiju uzņēmumam Tilde kopīgā projektā 
„Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanai”.

Lai saņemtu informāciju par Hugo.lv izmantošanas iespējām valsts pārvaldes iestāžu 
darbā un e-pakalpojumos, lūdzu, sazinieties ar lapas uzturētājiem (Kultūras informācijas 
sistēmu centrs).

E-pasts: help@kis.gov.lv



Valodas resursi automātiskai
tulkošanai
Lai uzlabotu CEF automātiskās tulkošanas platformas pakalpojumu kvalitāti, tulkošanas 
sistēmām nepieciešami apjomīgi valodas resursi (teksti, vārdnīcas, t.sk. terminoloģiskās 
vārdnīcas, ģeogrāfisko u.c. nosaukumu, apzīmējumu, saīsinājumu u.c. datubāzes, u. tml.) 
visās to valstu oficiālajās valodās, kas piedalās CEF programmā.

Dalībvalstu un ar CEF saistītās valsts pārvaldes, nevalstiskās un privātās organizācijas 
katru dienu rada lielu vērtīgu valodas datu apjomu. Vairākums šo datu ir nepieciešami 
CEF.AT platformas pilnveidei.

Valodas resursi ir nepieciešami, lai uzlabotu gan vispārējām vajadzībām, gan konkrētām 
nozarēm domātās mašīntulkošanas kvalitāti. Vajadzīgie resursi ietver gan lielus paralēlos 
(piemēram, likumdošanas u. c. dokumentus un to tulkojumus) un monolingvālos 
korpusus (piemēram, Nacionālos korpusus, ko daudzas ES dalībvalstis veido savām 
valodām). Specializētu mašīntulkošanas sistēmu izstrādei lieti noder ne tikai vispārīgi 
resursi, bet arī specifiski konkrētas nozares valodas dati – šai jomai raksturīgi teksti, 
to tulkojumi, termini, klasifikatori u. c., īpaši tādi, kas saistīti ar publiskiem tiešsaistes 
pakalpojumiem.

Tekstu korpuss - apjomā liels daudzveidīgu tekstu kopums, kas parasti uzkrāts elektroniski 
un saistīts ar programmatūru, kura atvieglo tā lingvistisko analīzi (Valodniecības 
pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. – R., 2007). Tekstu korpusu veido, apkopojot lielu 
daudzumu atsevišķu dokumentu, teksta vienību, tīmekļa lapu saturu u. tml.

Paralēlais korpuss - tekstu korpuss divās valodās (avotvalodā un mērķvalodā), kur 
katram avotvalodas tekstam ir atbilstošs tulkojums mērķvalodā. Piemēram, Latvijas 
Republikas tiesību akti latviešu valodā un to tulkojumi angļu valodā. Mūsdienu 
automatizētās tulkošanas sistēmas ar statistisku metožu palīdzību no paralēlajiem 
korpusiem spēj “iemācīties” tulkošanas sakarības.

Terminoloģijas vārdnīcas - nozaru specifiskas vārdnīcas, kas satur terminus un to 
tulkojumus divās valodās (avotvalodā un mērķvalodā). Terminoloģijas vārdnīcas 
ļauj pielāgot automatizētās tulkošanas sistēmas konkrētām nozarēm, nodrošinot, ka 
konkrēto nozaru tekstu tulkojumos terminoloģija tiek lietota konsekventi un pareizi.



Eiropas Komisija

Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centrs

DFKI ir pakļautas pētniecības iestādes Kaizerslauternē, Zārbrikenē un Brēmenē, kā 
arī projektu birojs Berlīnē. DFKI ir vadošais pētniecības centrs Vācijā novatorisku 
komerciālās programmatūras tehnoloģiju nozarē, kas izmanto mākslīgo intelektu.

Tilde

Tilde ir valodas tehnoloģijas uzņēmums, kura specializācija ir pielāgotu mašīntulkošanas 
sistēmu un terminoloģijas mākoņpakalpojumu izstrāde. Uzņēmums dibināts 1991. 
gadā, un tam ir filiāles Rīgā, Tallinā un Viļņā.

Novērtējumu un valodas resursu izplatīšanas aģentūra

ELDA darbojas Parīzē (Francija), un tās mērķis ir veicināt valodas resursu izmantošanu 
cilvēka valodas tehnoloģijas (Human Language Technology – HLT) sektorā un novērtēt 
valodas inženierijas tehnoloģiju.

Valodas un runas apstrādes institūts

Valodas un runas apstrādes institūts ir pētniecības institūts, kas darbojas Grieķijas 
Izglītības un reliģisko lietu ministrijas Pētniecības un tehnoloģiju ģenerālsekretariāta 
paspārnē.

Tulkošanas automatizācijas lietotāju sabiedrība

TAUS ir globālo valodu un tulkošanas industrijas resursu centrs, kura galvenais birojs 
atrodas Amsterdamā. Tā mērķis ir panākt augstāku tulkošanas kvalitāti, izmantojot 
novatorisku pieeju un automatizāciju.

Valodas resursi automātiskai
tulkošanai

ELRC konsorcijs



8:30 – 9:30 Reģistrācija

9:30 – 9:50 Atklāšanas uzrunas
Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde
Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītājas vietnieks
Jozefs van Genabits, ELRC/Vācijas Mākslīgā intelekta
pētniecības centrs
Saila Rinne, ES politikas programmu vadītāja, Eiropas Komisijas 
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts 
(DG CONNECT)
Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors

9:50 – 10:05 Daudzvalodība un valodas tehnoloģijas vienotākai Eiropai
Saila Rinne, Eiropas Komisija, DG CONNECT

10:05 – 10:45 Latviešu valoda digitālajā vidē
Diskusijas dalībnieki: 
Andrejs Veisbergs, Valsts valodas komisija
Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde
Normunds Grūzītis, Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts
Inita Vītola, Latviešu valodas aģentūra

10:45 – 11:25 Valodas barjeru mazināšana Latvijas publiskajos
e-pakalpojumos
Diskusijas dalībnieki:  
Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija 
Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centrs
Edgars Cīrulis, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Anita Dūdiņa, Latvijas Republikas Saeima

11:25 – 11:45 Kafijas pauze

11:45 – 12:15 Automātiskā tulkošana: kā tā darbojas, un kam to izmanto
Jozefs van Genabits, ELRC/Vācijas Mākslīgā intelekta
pētniecības centrs

12:15 – 12:40 Valodas dati automātiskās tulkošanas attīstībai
Inguna Skadiņa, ELRC/Tilde

12:40 – 13:40 Pusdienas
(semināra telpās)

Pasākuma programma



13:40 – 14:20 Valodas resursi Latvijā
Diskusijas dalībnieki: 
Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centrs
Raivis Skadiņš, ELRC/Tilde 
Juris Baldunčiks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisija 
Māris Baltiņš, Valsts Valodas centrs 
Ilze Auziņa, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūts 
Uldis Zariņš, Latvijas Nacionālā bibliotēka

14:20 – 14:40 Valodas resursu ieguve: praktiskie un tehniskie aspekti
Raivis Skadiņš, ELRC/Tilde
Eduards Cauna, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisija

14:40 – 15:10 Tiesiskā bāze datu izmantošanas veicināšanai
Prodromos Tsiavos, ELRC

15:10 – 15:30 Kafijas pauze

15:30 – 16:10 Kādu labumu no automātiskās tulkošanas infrastruktūras 
var gūt valsts iestādes
Saila Rinne, Eiropas Komisija, DG CONNECT
Uldis Priede, Eiropas Komisija, Tulkošanas ģenerāldirektorāts

16:10 – 16:25 Kā varu iesaistīties automātiskās tulkošanas infrastruktūras 
attīstībā
Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde

16:25 – 16:55 Kā gūt maksimālo labumu no valodas datiem un tehnoloģijām
Atvērta diskusija

16:55 – 17:00 Noslēguma secinājumi

Pasākuma programma
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Organizatori

Mājas lapa: www.lr-coordination.eu/
E-pasts: info@lr-coordination.eu

Latvijas koordinators


