
Latviešu valoda digitālajā laikmetā - ELE projekta 
pētījums

Inguna Skadiņa



Otrais Gūtenberga efekts

Valodas, kuras netiks pietiekami 
izmantotas modernajās tehnoloģijās, 
var saskarties ar digitālo izmiršanu

“Language and Technology in Europe 2000” 
(1994)



21 Eiropas valodas 
ilgtspēja ir apdraudēta, 

jo tām ir nepietiekams 

tehnoloģiskais 
nodrošinājums 

META-NET Language Whitepapers

http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/estonian.pdf
http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview


Georg Rehm. The META-NET White Paper Series: Languages in the European Information Society

Valodas resursi un rīki Eiropas valodām



https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0332_LV.html

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra rezolūcija 

par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā

592 – par
45- pret

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0332_LV.html


Eiropā pastāvošie šķēršļi valodu vienlīdzības 
panākšanai digitālajā laikmetā

• ... adekvātas politikas trūkuma dēļ Eiropā pašlaik paplašinās tehnoloģiskā plaisa starp valodām, 
kam resursu netrūkst, un valodām, kam to ir mazāk, neatkarīgi no tā, vai šīs pēdējās ir oficiālās, 
otrās oficiālās vai neoficiālās ES valodas; turklāt pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā 20 Eiropas 
valodām draud digitālā valodas izzušana; 

• ... mazāk lietotajām Eiropas valodām ir būtiski sliktāki apstākļi, jo akūti trūkst rīku, resursu un 
finansējuma pētījumiem, un tas kavē un sašaurina darbu, ko veic pētnieki, kas nespēj no valodu 
tehnoloģijām gūt maksimālu labumu, pat ja viņiem ir vajadzīgās tehnoloģiskās prasmes;

• ... vajadzīgi vispārīgi ES līmeņa pasākumi (rīcībpolitika, finansējums, izpēte un izglītošana), kas 
nodrošinātu VT izstrādi mazāk lietotām oficiālajām ES valodām, un īpaši ES līmeņa pasākumi 
(rīcībpolitika, finansējums, izpēte un izglītošana), kas šajā izstrādē iekļautu un popularizētu 
reģionālās un minoritāšu valodas;

• Atzinīgi vērtē iepriekšējo ES finansēto pētniecības tīklu, piemēram, FLaReNet, CLARIN, HBP un 
META-NET (tostarp META-SHARE), svarīgo celmlauža lomu, ko tie pildījuši Eiropas valodu 
tehnoloģiju platformas izveidē

• .....



Ieteikumi ES pētniecības politikas jomā

• Aicina Komisiju izveidot Eiropas, valsts un reģionālā līmenī īstenojamu, plašu un 
saskaņotu ilgtermiņa finansēšanas programmu pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai valodu tehnoloģiju jomā, īpaši pielāgojot to Eiropas vajadzībām un 
prasībām; 

• Uzsver, ka ar šīs programmas palīdzību būtu jācenšas sekmēt padziļinātu dabiskās 
valodas izpratni un palielināt efektivitāti, daloties zināšanās, infrastruktūrā un 
resursos, lai izstrādātu inovatīvas tehnoloģijas un pakalpojumus nolūkā sasniegt 
kārtējos zinātniskos pavērsienus šajā jomā un mazināt tehnoloģisko plaisu starp 
Eiropas valodām; 

• Turklāt uzsver, ka šim projektam vajadzētu būt atvērtam, balstītam uz 
mākoņtehnoloģijām un sadarbspējīgam un nodrošināt ļoti mērogojamus augstas 
veiktspējas pamatrīkus vairākām valodu tehnoloģiju lietojumprogrammām;



ELE (European Language Equality) projekta mērķis ir apzināt pašreizējo 
Eiropas valodu stāvokli digitālajā vidē un izstrādāt stratēģiju valodu līdztiesības 
nodrošināšanai 2030. gadā.

European Language Equality (european-language-equality.eu)

https://european-language-equality.eu/
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ELE___Deliverable_D1_22__Language_Report_Latvian_.pdf (european-language-equality.eu)

https://european-language-equality.eu/wp-content/uploads/2022/03/ELE___Deliverable_D1_22__Language_Report_Latvian_.pdf


Runātās un rakstītās valodas 
resursi



tezaurs.lv

vārdnīcu un leksikonu platforma



http://tezaurs.lv

http://tezaurs.lv/


WordNet

Lokmane, I., Rituma, L., Stāde, M., Klints, A. Latvian WordNet and Word Sense 
Disambiguation: Challenges and Findings. Proceedings of the 7th International 
Conference on Electronic Lexicography (eLex), 2021; https://wordnet.ailab.lv

Spektors, A., Auziņa, I., Darģis, R., Grūzītis, N., Paikens, P., Pretkalniņa, L., 
Rituma, L., Saulīte, B. Tēzaurs.lv: the largest open lexical database for 
Latvian. Proceedings of the 10th International Conference on Language 
Resources and Evaluation (LREC), 2016; https://tezaurs.lv

https://wordnet.ailab.lv/data/documents/2021/eLex_2021_13_pp232-246.pdf
https://wordnet.ailab.lv/
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/1095_Paper.pdf
https://tezaurs.lv/




EuroTermBank

eurotermbank.com - single access point 
for terminology search

Interlinked with other terminology 
banks and resources

Aligning methodologies and 
standards

Freely available under community 
license

EuroTermBank.eu

680 collections in 45 languages,

3.9m entries, 14.5m terms



https://korpuss.lv/

https://korpuss.lv/


• Šobrīd NKK ir 30 korpusi, to izstrādē piedalījušās 13 institūcijas. 
• Lielākā daļa NKK korpusu ir gramatiski marķēti un iekļauti vienotās meklēšanas sistēmā. 
• Vienotā meklēšana iespējama 24 korpusos (2,1 miljardi tekstvienību).



Mūsdienu latgaliešu runas korpuss

https://mularkorpuss.rta.lv/#!/

https://mularkorpuss.rta.lv/#!/




https://hugo.lv/lv/CorpusSearch

https://hugo.lv/lv/CorpusSearch




Paralēlie korpusi

https://elrc-share.eu/repository/search/?q=&selected_facets=languageNameFilter_exact%3ALatvian&selected_facets=multilingualityTypeFilter_exact%3AParallel

https://elrc-share.eu/repository/search/?q=&selected_facets=languageNameFilter_exact%3ALatvian&selected_facets=multilingualityTypeFilter_exact%3AParallel


Parlamentu datu korpuss

saeima.korpuss.lv



ParlaMint: UD-annotated comparable corpora

Erjavec, T., Ogrodniczuk, M., …, Darģis, R., …, Krilavičius, T., et al. ParlaMint: Comparable Corpora of European Parliamentary Data. 
Proceedings of the CLARIN Annual Conference, 2021

https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora

CQL query:

[pos="NOUN" 
& dep="iobj" 
& dep_head_pos="VERB" 
& dep_head_lemma=

"palīdzēt"]

https://office.clarin.eu/v/CE-2021-1923-CLARIN2021_ConferenceProceedings.pdf
https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora


TEHNOLOĢIJAS UN RĪKI



http://nlp.ailab.lv

http://nlp.ailab.lv/


WMT2017-2019

Trīs gadus pēc kārtas ziņu tulkošanas 
uzdevumā starp angļu valodu un Baltijas 
valstu valodām (latviešu, lietuviešu un 
igauņu) sabiedrība “Tilde” uzrādījusi dalītus 
labākos rezultātus prestižajās 
mašīntulkošanas darbsemināra (Workshop
on Statistical Machine Translation; kopš 
2016. gada – Conference on Machine
Translation) rīkotajās sacensībās (shared
task).

https://enciklopedija.lv/skirklis/2027
https://enciklopedija.lv/skirklis/52714


EU PRESIDENCY

Challenges: 

• Facilitating multilingual communication in Europe

• Massive amounts of official documentation & texts

• Fast communication of the Presidency work & activities

• Delegates, Journalists and Presidency staff synergies

• Challenging languages

Solutions: 
• pan-European MT infrastructure

• Customized NMT to the Presidency requirements

• Integration of relevant in-domain data & terminology

• Workspace integration of NMT systems

Showcase



Runas atpazinējs nodrošina runas 
pārvēršanu tekstā no iepriekš ierakstīta 
audiofaila vai nodiktēta teksta. 

Runas sintēzes tehnoloģijas sniedz iespēju 
rakstītu tekstu izrunāt balsī. 

Runas tehnoloģijas



Runātās valodas korpuss

32

Men: 53.8%
(53:49:13.904)

Women: 46.2%
(46:12:12.277)

Ortogrāfiski marķēts latviešu valodas runas korpuss:
Ortogrāfiski marķēti dati (100 stundas) 
Fonētiski marķēti dati (4 stundas) 

Data distribution with respect to the age of speakers

Data distribution with respect to the gender of 
speakers



• Pašlaik runas atpazīšanas tehnoloģijas var atpazīt apmēram 80 % no ierunātā, ja 

audioieraksta kvalitāte ir pietiekami laba, un sasniedz pat 94 % precizitāti specializētos 

lietojumos. 

• Runas atpazīšanā tiek pētīti un veidoti specializēti risinājumi tādām jomām kā medicīna, 

telekomunikācijas, klientu apkalpošana u. c.

https://enciklopedija.lv/skirklis/1160


RUTA:MED
medicīnisko diktātu pusautomātiska transkribēšana



Automatizēta subtitru veidošana un 
subtitru mašīntulkošana

Reālā laika runas atpazīšana festivālā «Lampa»



Virtuālie sarunu biedri

Latviski runājošie virtuālie 
sarunu biedri “strādā” valsts 
pārvaldes iestādēs, tiek 
izmantoti izglītībā, uzziņām un 
lietotāja atbalsta servisos

Jaunums –
telefonijas bots

5 000+ cilvēku komunicē 

ar Tildes VA ik dienu

110+ organizācijas 
izmanto virtuālos sarunu 
biedrus Latvijā



Use Case

Doctors’ virtual 
assistant for 
Children Clinical 
University Hospital 





Virtuālie asistenti cilvēku ziņu

20+ 4,000+ 12,000+

HUGO.LV – Latvijas valsts 
pārvaldes valodas 

tehnoloģiju platforma



Freely available under 
open community license



CLARIN-LV valodas resursu un rīku repozitorijs

https://repository.clarin.lv/

https://repository.clarin.lv/


Atbalsts atvērtai zinātnei: datu uzglabāšanas servisi

• F – findability:
existence at a data provider, discovery, 
persistence, long-term preservation

• A – accessibility:
open data / access

• I – interoperability:
common terminology, data models and 
formats (for both humans & machines)

• R – reusability:
content, documentation, provenance, 
versioning, licencing

Viens no CLARIN 
pamatuzdevumiem ir 
nodrošināt, ka valodas resursi 
tiek arhivēti, tie ir pieejami un 
tie ir uzticami. Tāpēc CLARIN 
centri piedāvā valodas resursu 
uzglabāšanas (deponēšanas) 
servisu.
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Technological Factors Contextual Factors

• Tools and Services
• Corpora
• Language Descriptions and Models
• Lexical and Conceptual Resources

• Projects
• Organisations

• Economy
• Education
• Funding
• Law
• Media
• Policy
• Public administration
• Society

• Industry
• Online
• Research & Development & Innovation
• Technology

Valodu digitālās līdztiesības metrika



Latviešu valoda digitālajā laikmetā: 2022

https://european-language-equality.eu/deliverables/

https://european-language-equality.eu/deliverables/


Secinājumi

• Digitālajā vidē latviešu valodas pozīcijas pēdējā desmitgadē ir būtiski uzlabojušās. 
Radīti jauni resursi un rīki rakstītās un runātas valodas apstrādei, cilvēka-datora 
saziņai un mašīntulkošanai.

• Kaut gan kopš META-NET Balto grāmatu publicēšanas 2012. gadā latviešu valodas 
resursi un rīki ir ievērojami uzlabojušies, tomēr daudz plašāk lietotām valodām 
(piem., angļu, franču vai vācu) tehnoloģiskais nodrošinājums kopumā vēl arvien ir 
ievērojami attīstītāks.

• Lai latviešu valoda arī turpmāk būtu dzīvotspējīga attīstītā digitālajā pasaulē, tai 
jābūt pieejamiem atbilstošiem resursiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. 

• Tikai sistemātisks un mērķtiecīgs valsts atbalsts ilgtspējīgiem pētījumiem valodas 
resursu un rīku izveidē un uzturēšanā var nodrošināt valodu līdztiesību ikdienas 
lietojumā un digitālajā vidē.



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

VPP-IZM-DH-2020/1-0001
VPP-LETONIKA-2021/1-0006

1.1.1.5/18/I/016


