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LANGUAGE TECHNOLOGIES
IN ICT
Funding for R&D projects in RIS3 ICT thematic areas, scientific and commercial institutions

Data
Algorithms/
software

Systems/
devices

million EUR, 2014-2018
million EUR, 2014-2018

LANGUAGE TECHNOLOGIES
IN ICT
Annotated Longitudinal Latvian Children's
Speech Corpus
Latvian Speech Recognition Corpus

LVK2018 Balanced corpus of modern
Latvian

LVTB Grammar model of Latvian Treebank
UDLV Hybrid Dependency-Constituency
Treebank

TRL 4-6

Competence
Centers
(1.2.1.1.)

TRL 3-5

Research
results
commercializ
ation
(1.2.1.2.)

TRL 4-8

Horizon 2020

TRL 2-3

Practical
oriented
research
(1.1.1.1.)

TRL 1-2

Post-doctoral
research
(1.1.1.2.)

TRL 1-2

Fundamental
and applied
research
program

Latvian Learner Corpus
Corpus of the Saeima with Multilingual
Standards

1,419,752

n/a

1,375,750

1,338,661

133,806

495,446

30%

n/a

29%

28%

3%

10%

STATE LANGUAGE POLICY GUIDELINES
2021-2027

Latvian language
research and
development

Developing a knowledge base in
linguistics and related fields
Availability of resources for Latvian
language research (incl. in abroad
institutions)
Societal impacts of research (tangible
benefits for public investments)

Latvian language
globally

Promoting language,
increasing competitiveness
International cooperation in the
field of language policy
Compliance with international
norms (linguistic rights)
National security and legal context,
public involvement in global and
regional context, diaspora, Livonian
language, participation in
international projects

Increasing usage
of the language

Environment and
resource sustainability
Quality Latvian language
learning opportunities
Developing capacities of
Latvian language educators

STATE LANGUAGE POLICY GUIDELINES
2021-2027
•
•
•
•
•
•

Involving citizens and
experts in drafting the
State Language Policy
Guidelines 2021-2027

MoES: VVPP 2021-2027 working groups
Expert and focus group meetings
Public consultation
Online consultation
Events organized by society and societal partners
Other initiatives

JANUARY FEBRUARY

MARCH

VVPP 2021-2027 1st
version (structure, main
provisions, priorities,
objectives, outcomes and
indicators)

APRIL

MAY

Additions,
based on
stakeholder
feedback

JUNE

JULY

VVPP 20212027 final
version

Formal approval

AUGUST SEPTEMBER

OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

Guideline
development

Public consultation, approval in State secretary meeting,
interministerial approval, project consolidation, approval
in Cabinet of Ministers

National
Development
Plan 2027
Strengthen the
constitutional provision:
«Trust in Latvia and the
Latvian language as the
only official language,
freedom, equality,
solidarity, justice,
honesty, work ethic and
family as the basis of a
cohesive society»

LANGUAGE TECHNOLOGIES
IN DIGITAL HUMANITIES

Rīka nosaukums
Resursa tips (Arhīs, Turētājinstitūcija
vortāls, vārdnīca,
Apraksts
lietotne, datubāze, valodas kopuss, platforma,
Mājaslapas
u.c.)
saite
Finansējuma
Finansējuma
avots(i)Lietotāju
periodsstatistika
Redzējums
(lietotāji
Ievadītājinstitūcija
par resursa
mēnesī)
Valodu
attīstību
tehnoloģijas
"Abstract Meaning Representation" (AMR) marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
12,7 tūkst. teikumu
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/AMR
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets, privātais
FullStack
finansējums
Korpusu nepieciešams
LU MII
pilnveidot1un papildināt vismaz līdz 20-30 tūkst. teikumu apjomam.
"Coreferences" (CoRef) marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
23,3 tūkst. saišu
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/Coreferences
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets
FullStack
Korpusu nepieciešams
LU MII
aprobēt un
1 papildināt vismaz līdz 50 tūkst. marķētu saišu apjomam.
"FrameNet" marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
20,9 tūkst. piemēru
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/FrameNet
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets, privātais
FullStack
finansējums
Korpusu nepieciešams
LU MII
aprobēt un
1 papildināt vismaz līdz 50 tūkst. marķētu piemēru apjomam.
"Named Entities" (NE) marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
10,6 tūkst. piemēru
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/NamedEntities
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets
FullStack
Korpusu nepieciešams
LU MII
aprobēt un
1 papildināt vismaz līdz 25 tūkst. marķētu piemēru apjomam.
"PropBank" marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
20,9 tūkst. piemēru
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/PropBank
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets
FullStack
Korpusu nepieciešams
LU MII
aprobēt un
1 papildināt vismaz līdz 50 tūkst. marķētu piemēru apjomam.
"Universal Dependencies" (UD) marķējuma slānis
Valodas korpuss
LUMII
12,7 tūkst. teikumu
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack/tree/master/UD
ERAF, valsts2017-2019Sk.
budžets
UDLV Sk. UDLV LU MII
1
AGROVOC tezaurs
datubāze BIS ALEPH LLU Fundamentālā bibliotēka
AGROVOC terminu
LLU
un saistīto terminu
1
tulkošana latviešu valodā.
AkadTerm
datubāze
LZA
LZA Terminoloģijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums
http://termini.lza.lv/term.php
Regulāra uzturēšana Paredzēts slēgt,
LZA resursus pārvietojot
1
uz Terminoloģijas portālu: www.termini.gov.lv
Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ierakstu datubāze „Reitu diaspora”
datubāze
RTA
Brīvpieejas datubāze, kur ievietoti dialektoloģijas ekspedīcijās
https://reiti.rta.lv/index.html
pie Sibīrijas latgalisko izlokšņu
RTA grants
runātājiem
2018-2019nav
„Austrumu
iegūtie
diasporas
video
datuieraksti
latgalisko
Balstoties
un transkribēts
izlokšņu
datubāzē
RTA ierakstu
teksts.
ievietotajos
datubāzes
Tajā1irdatos,
īstenotas
izveide”,
veikts
meklēšanas
Nr.
pētījums
16/7.13
„VERBU
iespējas,SEMANTIKAS
ierakstot atslēgvārdu,
ĪPATNĪBASpieejami
SIBĪRIJAS
m
Baltijas valstu lingvistiskā ainava
Datu bāze ar uzrakstiem
RTA,
publiskajā
Reģionālistikas
Lingvistiskās
telpā (fotogrāfijas
zinātniskais
ainavas ar
institūts
(LA)
valodas
kā sociolingvistikas
zīmēm)
pētījumu virziena
http://lldata.ru.lv/
aizsākumus Baltijas valstīs
Projekts
sāka
„Teritoriālās
veikt
2008.-2015.
RTA pētnieki
identitātes
nav datu
kopā
lingvokulturoloģiskie
Lingvistiskās
ar studentiem
RTA
ainavas
jau 2008.g.,
undatu
sociālekonomiskie
bāze
bet noteikti
no
1 2009.līdz
iraspekti
attīstāma
2012.g.
Latgales
tālāk,
tika reģiona
realizēts
turpinotattīstībā”
studentu
ESF projekts
(TILRA)
un RTA
(akronīms
un
pētnieku/profes
RTA TILRA, v
Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā
lietotne (datubāze) LVA
Elektroniska daudzvalodu priekšvārdu un uzvārdu vārdnīca.
https://www.personvarduatveide.lv/
Lietotnē apkopota informācija
valstspar
budžets
personvārdu
no 2017. gada
atveidi
590 (2019.g.)
un atveides
regulāravariantiem,
papildināšana
LVA
iestrādāti atveides
1
noteikumi un izmantojamā papildliteratūra par 28 valodām.
CLARIN Latvija
infrastruktūra
LUMII
Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra
https://clarin.lv
ERAF, valsts2008-2022Pašlaik
budžets
izveides
CLARIN
stadijā,
ERIC
LU
taču
irMII
Eiropas
jau pieejams
pētniecības
DH
1 pētniekiem
infrastruktūra,
Latvijā
kuras
un mērķis
pasaulē.
ir padarīt digitālos valodas resursus (
dalība - projektā -e- pupa, Tava valodas pasaule.
vārdnīca
Latviešu valodas
Šķirkļuaģentūra
izstrādāšana.
http://epupa.valoda.lv/
Valsts finansējums.
LU HZF
1
Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei
valodaslatviešu
korpuss
valodā LUMII
(FullStack) Marķējuma slāņi: UD, FrameNet, PropBank, NE, CoRef, AMR
https://github.com/LUMII-AILab/FullStack
ERAF, valsts2017-2019Daudzslāņu
budžets, privātais finansējums
Šī
korpusa
resursadatus
izveide
LU MII
izmanto
ir devusi
valodniecības
būtisku
1 atspērienu
un datorlingvistikas
jauniem datorlingvistikas
pētnieki (t.sk.un
ārvalstu),
korpuslingvistikas
pasniedzēji
pētījum
un st
Elektroniska lingvokulturoloģiska latviešu valodas vārdnīcas "e-PUPA"
e-vārdnīca
LVA
Vārdnīca paredzēta 7.–12. klases mazākumtautību skolēniem,
http://epupa.valoda.lv/
izmantojama arī citās valsts
vispārējās
budžets
un
no profesionālās
2011.g. 654 (2019.g.)
izglītības
Darbs
iestādēs,
pie vārdnīcas
LVA
augstskolās,
tiks turpināts,
pedagogu
1 papildinot
pilnveidesarprogrammās
jauniem šķirķļiem,
un kursos,
novēršot
kā arīnepilnības,
ikviena interesenta
atjauninotpat
sa
Interneta agresivitātes indekss
Valodas korpuss, platforma
RSU un LU MII
Rīks paredzēts - Internetā publicēto komentāru sistemātiskai
http://barometrs.korpuss.lv/
izpētei (pētīt ar agresiju Tiesībsarga
saistītos noskaņojumus
2011
biroja -un
2014,
Frīdriha
Specializēto
tiešsaistē);
uzturēts
Eberta
Vēl
no
platformu
fonda
20
3
KF-milj.
līdzekļiem
5sadarbības
valodu
Komentāru
izmanto
RSU, pievienošana,
LUprojekts;
MII
komunikācijas
RSU
vizuālā
1 grants;
zinātņu
analīze,
privātais
pētnieki
automatizēta
finansējums;
un studenti.
emociju
valsts
jeb
budžets
sentimenta noteikšana. Šī
Latvian NLP Tool Pipeline (NLP-PIPE)
programmrīku kopums
LUMII
(API)
Mērogojama latviešu valodas automātiskas analīzes rīkkopa:
http://nlp.ailab.lv
morfoloģiskais tageris, sintaktiskais
ERAF, valsts2017-2019NLP-PIPE
parseris,
budžets nosaukto entitāšu
prototips
Atvērtās
atpazinējs,
pašlaik
NLP-PIPE
LU MII
tiek
freimu
infrastruktūras
izmantots
semantikas
LUMII
1 un parseris,
un
integrēto
tā partneru
abstraktās
valodas
tehnoloģiju
apstrādes
nozīmes
prototipu
komponenšu
parserisizstrādē,
u.c. komponentes
attīstīšana
kā arī datorlingvis
ir ļoti būti
Latviešu literārās valodas vārdnīca (LLVV)
vārdnīca
LUMII, LULaVI,
64 tūkst.
Zinātne
šķirkļu
https://tezaurs.lv/llvv/
valsts budžets
2006-2010Tēzaurs.lv
(t.sk. VPP)
vietnei
Joprojām
ir vairāk
nozīmīgs
LU MII
nekāleksisko
30 tūkst.
zināšanu
unikālu
1
avots,
apmeklētāju
kuru nepieciešams
mēnesī no vairāk
uzturēt
nekā
un25
tehnoloģiski
valstīm. Kopējais
pilnveidot,
aplūk
ta
Latviešu valoda iesācējiem
mācīblīdzeklis
LUMII
Interaktīvs latviešu valodas pašmācības līdzeklis
http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
valsts budžets 1997 Mācīblīdzekļu vietnei ir vairāk
LU MIInekā 3000 unikālu
1
apmeklētāju mēnesī.
Latviešu valoda pamatskolai
mācīblīdzeklis
LUMII
Interaktīvi testi un 250 interaktīvi pašpārbaudes uzdevumihttp://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/
valsts budžets
2003-2004Mācīblīdzekļu vietnei ir vairāk
LU MIInekā 3000 unikālu
1
apmeklētāju mēnesī.
Latviešu valoda sākumskolai
mācīblīdzeklis
LUMII, LVA Vairāk nekā 180 interaktīvu pašpārbaudes uzdevumu
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/
valsts budžets 2004 Mācīblīdzekļu vietnei ir vairāk
LU MIInekā 3000 unikālu
1
apmeklētāju mēnesī.
Latviešu valoda vidusskolai
mācīblīdzeklis
LUMII
Latviešu valodas mācību materiāli un interaktīvi pašpārbaudes
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/
uzdevumi
valsts budžets
1998-2000Mācīblīdzekļu vietnei ir vairāk
LU MIInekā 3000 unikālu
1
apmeklētāju mēnesī.
Latviešu valodas apguvēju korpuss (LaVA)
valodas korpuss
LUMII
Plānotais apjoms: 1000 tekstvienību
http://lava.korpuss.lv
valsts budžets
2018-2021Izstrādes
(t.sk. LZP, LVA) unPašlaik
aprobēšanas
korpusa
LU MII
stadijā
izstrāde ietver arī
1 atbilstošas korpusa izstrādes un uzturēšanas platformas izveidi, t
Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem "E-Laipa"
lietotne
LVA
Latviešu valodas pašmācības rīks e-Laipa saturiski ir saistīta
https://elaipa.lv
ar drukāto mācību līdzekļu
valsts
komplektu
budžets
no“Laipa”
2017.g.
un1777
atbilst(2019.g.)
latviešu
Pašlaik
valodas
publicēts
LVA
prasmes
mācību
līmeņu
līdzekļu
aprakstam.
1komplekts – mācību grāmata un darba burtnīca – A1 un A2 līmenim
Latviešu valodas rokasgrāmata
lietotne (interaktīva) LVA
Enciklopēdiska rakstura darbs, elektronisks informatīvs mācību
http://valodasrokasgramata.lv/
palīglīdzeklis (bet ne mācību
valsts grāmata)
budžets
no 2018.g.
latviešu755
valodniecībā,
(2019.g.)
regulāri
kurāpapildināma,
šķirkļu
LVA veidāatjaunojama,
kompakti izklāstīts
1 funkcionāli
26 valodniecības
un saturiski paplašināma
nozaru un apakšnozaru saturs (kopā vair
Latviešu valodas runas korpuss
valodas korpuss
LUMII, LETA,
100
Tilde,
stundas
ITKC
http://runa.korpuss.lv
ERAF, privātais finansējums
2013 Korpusa mantiskās
Līdz šim tiesības
nozīmīgākais
LU MII
piederrunātās
ITKC, un
valodas
1
korpusa
resurss,
izmantošana
uz kuratrešo
bāzes
pušu
ir izstrādātas
pētījumospraktiskas
ir neskaidra.
runas atpazīš
Latviešu valodas runas korpuss (LaRKo)
valodas korpuss
LUMII
8 stundas
http://larko.ailab.lv
valsts budžets 2014 Korpusa ortogrāfiskā
Korpusu nepieciešams
transkripcija
LU MII
papildināt,
pieejama1konkordanču
ņemot vērā ITKC
vaicājumiem.
korpusa izmantošanas
Sastatīto audioierobežojumus.
segmentu atskaņošana
Latviešu valodas seno tekstu korpuss (Senie)
valodas korpuss
LUMII, LUHZF,
1,1 LULaVI
milj. vārdlietojumu
http://korpuss.lv/id/Senie valsts budžets
2002-2018Izmanto
(t.sk. LZP, VPP, KKF),
vēsturiskās
Nozīmīgs
privātais
valodniecības
kultūras
LU
finansējums
MII mantojuma
pētniekiobjekts.
1
Tiek izmantots korpusā balstītās LVVV vārdnīcas izstrādē.
Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss (LVTB)
valodas korpuss
LUMII
13,6 tūkst. teikumu
http://korpuss.lv/id/LVTB ERAF, valsts2010-2019LVTB
budžets (t.sk. VPP)
izmanto
Sintakstiski
valodniecības
LU
marķētais
MII
un datorlingvistikas
korpuss ir1pamats
pētnieki,
semantiski
pasniedzēji
marķētu
un studenti,
korpusu un
izveidei,
tas ir ļoti
un tas
būtisks
ir fundamentā
resurss va
Latviešu valodas universālo atkarību korpuss (UDLV)
valodas korpuss
LUMII
13,6 tūkst. teikumu
http://korpuss.lv/id/UDLV ERAF, valsts2015-2019UDLV
budžets
izmanto
UDLV
valodniecības
tiek pusautomātiski
LU MIIun datorlingvistikas
atvasināts
1
pētnieki
no LVTB (t.sk.
datiem.
ārvalstu),
Universālo
pasniedzēji
atkarībuun
(UD)
studenti,
reprezentācija
un tas ir ir
ļoti
ļoti
b
Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (LVVV)
vārdnīca
LULaVI, LUMII
1200 šķirkļu
https://tezaurs.lv/lvvv/
valsts budžets
2013-2021Tēzaurs.lv
(t.sk. LZP, VPP)
vietnei
Seno tekstu
ir vairāk
LU
korpusā
MII
nekā 30
balstīta
tūkst.vārdnīca,
unikālu
1
apmeklētāju
kuras izstrāde
mēnesī
ir ilgtermiņa
no vairāk
darbs.
nekāNozīmīgs
25 valstīm.
resurss
Kopējais
vēsturisk
aplūk
Latviešu valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniskālietotne
karte (datubāze) LVA
Elektronisks informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā,
http://www.lingvistiskakarte.lv/info/1
sniedzot latviešu valodniecības
valsts budžets
no
vēstures
2016.g.
izklāstu
96 (2019.g.)
hronoloģiskajā,
regulāra papildināšana,
LVA
tematiskajāfunkcionalitātes
un nozaru,
1 apakšnozaru
paplašināšana,
un personāliju
jaunu sadaļu
aspektā.
izveide (piem., vietvārdu cilmes
Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls termini.gov.lv
Terminu datubāze, terminoloģijas
Kultūras un Terminoloģijas
informācijas
pārvaldības platforma
sistēmu
portāls,
centrs
kurā (KISC)
apvienoti Latvijas Zinātņu akadēmijas
https://termini.gov.lv/
Terminoloģijas komisijas
LR ar ERAF
un tās
līdzfinansējumu
apakškomisiju,
5476 kā arīKatru
Valstsgadu
valodas
VVC,
kopācentra
KISC
ar izstrādātāju
izstrādātie
1tiek
un pārrunāti
apstiprinātie
novērojumi,
termini. problēmas un ieteikumi portāla turpmāka
Latvijas Republikas 5.–12. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss valodas korpuss
LUMII, RSU 20,8 milj. vārdlietojumu
http://korpuss.lv/id/Saeimavalsts budžets
2013-2018Specializēto
(t.sk. VPP), privātais
Korpuss
Saeimas
finansējums
regulāri
korpusu
LU MII
jāpapildina
izmanto ar
komunikācijas
jaunākajām
1
u.c.
LR Saeimas
sociālo zinātņu
sēžu stenogrammām.
pētnieki un studenti.
Lībiešu rakstu valodas tekstu krātuve un korpuss
Datubāze un korpuss LU Lībiešu institūts,
Indeksēts
biedrība
rakstuLīvõ
valodas
kultūr
korpuss,
sidām ievter publikācijas, rakstveida
http://lingua.livones.net/lv/module/login
kolekcijas u.c. tekstus
Uzturēšanai
lībiešu rakstu
Daļēji
nav;
valodā
līdz
satura
2021.
Satura
ievadīšana
gadam
ievietošana,
Resurss
– VPP "Latviešu
nav
ir pastāvīgi
LU
pieejama
Lībiešu
valoda"
pilnveidojams,
institūts
publiski
(līdz 2021.
1 lai nodrošinātu
gadam)
lībiešu valodas standartizāciju, attīstību un lībiešu v
Lībiešu valodas leksikas datubāze
Datubāze un vārdnīca LU Lībiešu institūts,
Leksikasbiedrība
datubāze
Līvõ
veidota
kultūr uz
sidām
Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas
http://www.livones.net/lili/lv/vardnica/
(2012) datu pamata un
– tiek regulāri
– papildināta
605ar(2019.
datiem
Resurss
gada
no lībiešu
vidējais
ir pastāvīgi
LU
valodas
rādītājs
Lībiešu
pilnveidojams,
tekstu
institūts
mēnesī)
korpusa
1 lai nodrošinātu lībiešu valodas standartizāciju, attīstību un lībiešu v
Lībiešu valodas morfoloģijas datubāze
Datubāze
LU Lībiešu institūts,
Lībiešu valodas
biedrībavārdu
Līvõ kultūr
formusidām
datubāze, tiek regulāri papildināta
http://www.livones.net/lili/lv/vardnica/
ar datiem no lībiešu valodas
–
tekstu
– korpusa 605 (2019.Resurss
gada vidējais
ir pastāvīgi
LU rādītājs
Lībiešu
pilnveidojams,
institūts
mēnesī) 1 lai nodrošinātu lībiešu valodas standartizāciju, attīstību un lībiešu v
Lībiešu vietvārdu datubāze un karte
Datubāze un ģeotelpiskā
LU Lībiešu
informācija
institūts,
Lībiešu
(karte)
vietvārdu
biedrība Līvõ
krātuve,
kultūrkas
sidām
piesaistīta ģeotelpiskajai informācijai;
http://lingua.livones.net/lv/module/login
krātuves datu avoti
FLPP
ir lībiešu
(līdz 2022.
valodas
Līdz 2022.
gadam)
korpuss,
gadam
605 (2019.
dažādu
Resurss
gada
kolekciju
vidējais
ir attīstāms
LU
(valodas,
rādītājs
Lībiešuuninstitūts
folkloras,
mēnesī)
izmantojams
etnogrāfisko
1
ar lībiešiem
priekšmetu
saistītu digitālo
u.c.) metadati,
un nākotnē
kartogrāfiskie
digitalizējamo
materiāli
un veidoj
u.c.
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss (LVK)
valodas korpuss
LUMII
10 milj. vārdlietojumu
http://korpuss.lv/id/LVK2018
ERAF, valsts2007-2013,
budžets (t.sk.
LVK
2016-2018,
izmanto
LVA) Līdzsvaroto
filoloģijas
2019-2022
LU
un
tekstu
MII
sociālo
korpusu
zinātņu
nepieciešams
pētnieki,
1
pasniedzēji
papildinātun
unstudenti.
pilnveidot vismaz 100 milj. vārdlietojumu ap
Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta dialektoloģijas
Arhīvs
un folkloras ekspedīciju
Liepājas
materiāli
Universitātes
Kurzemes reģiona
Kurzemes
ekspedīciju
humanitārais
rezultātā
institūts
iegūto materiālu (analogo
Pieejamsun
lokāli
digitālo)
Liepājas
krājums:
Universitātes
Liepājas
izlokšņu
Universitāte
Kurzemes
paraugi,
Sākot nodzīvesstāsti,
humanitārā
2004.
Lietotāji
gada
netiek
institūta
folkloras
Analogo
uzskaitīti
datu
vienības
materiālu
LiepU
arhīvā
u.c.
digitalizēšana,1digitālo materiālu klasificēšana, anotāciju un metadatu pievienošan
Lietuviešu - latviešu - latgaliešu vārdnīca (LLLV)
vārdnīca
RTA, sadarbības
LLLV partneri
ir veidota
- VDU
uz „Lietuviešu
(Lietuva),valodas
LU MII rakstīto avotu biežuma
http://hipilatlit.ru.lv/dictionary/lv/dictionary.html
vārdnīcas“ ((BV), sast. Latvijas–Lietuvas
A. Utka; Kauņa,
2011VDU,
-pārrobežu
2013
2009;
nav datu
sadarbības
publikācija)
Resursu
programmas
pamata.
ierspējams
RTA To veido
2007.-2013.g.
attīstīt,
42 uzlabojot
0611šķirkļa
projekts
tehniskās
vārds,
„HipiLatLit“
kas
iespējas
balstās
(„Humanitārās
(redaktoru
viena miljona
vajadzībām
izglītības
vārdlietojumu
pētniecības
atbilstošas
korpusā.
infrastru
datorpro
LLL
Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlais tekstu korpuss (LiLa)
valodas korpuss
LUMII, VDU8 milj. vārdlietojumu
http://korpuss.lv/id/LiLa
ERAF, valsts2011-2012Korpusu
budžets
izmanto
Korpusu
baltu
būtu
LU
valodnieki
nepieciešams
MII
Latvijā,
papildināt
Lietuvā
1
ar
u.c.
jauniem
valstīs paralēlajiem tekstiem, kā arī veikt korpusa tekstu
Māci un mācies latviešu valodu
digitālā mācību resursuLVA
krātuve LVA vietnes (www.valoda.lv) apakšsadaļā Māci un mācieshttp://maciunmacies.valoda.lv/
latviešu valodu ievietotas e-nodarbības,
valsts budžets
nospēles
2013.g.
valodas
8296 apguvei,
(2019.g.)
2019./2020.gadā
metodiski
LVA
un mācību
notiekmateriāli,
apakšvietnes
1 video,pilnveide.
animācijas filmas un citi multimodāli materiāli. Pašlaik šī res
Hugo.lv
Lietotne, Platforma KISC
Automātiskās tulkošanas mobilā lietotne latviešu-angļu-krievu
hugo.lv
valodām.
ES finansējums un valsts budžets Ikvienam iedzīvotājam
KISC
brīvi pieejama
1
automātiskās tulkošanas iespēja; Daudzpusīgi pilnveidojama p
Medicīnas terminu angļu-latviešu-angļu tulkojošā un sarunvārdnīcaElektroniska mācību vārdnīca
Ventspils Augstskola
Divvalodu tulkojošā un sarunvārdnīca, kas paredzēta mācību nolūkiem - tulkošanas specialitāšu
Ventspils Augstskola
studentiem
01.07.-31.12.2019.
VeA
speciālo
TSF tekstu
speciālo
(9689,
Vārdnīcu
(medicīna)
84
tekstu
arī
EUR)
Ventspils
būtu
tulkošanas
tulkošanā
iespējams
Augstskola
kursu
unpapildināt
RSU
studenti
1 medicīnas
(nepieciešams
un RSU
jomu
studenti
studentiem
finansējums).
speciālās terminoloģijas apguvē un ār
Mīlenbaha-Endzelīna latviešu valodas vārdnīca (MEV)
vārdnīca
LUMII
133 tūkst. šķirkļu
https://tezaurs.lv/mev/
privātais finansējums,
1994-2004Tēzaurs.lv
valsts budžets
vietnei
Nozīmīgs
ir vairāk
latviešu
LU MII
nekā
valodniecības
30 tūkst. unikālu
piemineklis,
1
apmeklētāju
kultūras
mēnesī
mantojums,
no vairāk
neaizvietojams
nekā 25 valstīm.
vecvārdu
Kopējais
un apvid
aplūk
Mobilās lietotnes prototips. Jaunā botāniskā vārdnīca. Termini latviešu,
Elektroniska
latīņu, angļu,
vārdnīca
krievu,
(mobilās
Ventspils
vācu valodā.
lietotnes
Augstskola
Daudzvalodu
prototips)
tulkojošā un skaidrojošā vārdnīca (mobilās lietotnes prototips), kurā iekļauts
Ventspils
nepilns
Augstskola
01.08.-31.12.2017.
tūkstotis šķirkļu.
(10234,72
Nepieciešams
EUR);
Ventspils
finansējums
15.06.-31.12.2018.
Augstskola
vārdnīcas
1
pabeigšanai
(4804,37 EUR)
un sagatavošanai publicēšanai.
Mobilās lietotnes prototips. Juridisko pamatterminu (saistību tiesības)
Elektroniska
tulkojošais
vārdnīca
un skaidrojošais
(mobilās
Ventspils lietotnes
Augstskola
latviešu-vācu-latviešu
Divvalodu
prototips)
tulkojošā un
glosārijs.
skaidrojošā vārdnīca (mobilās lietotnes prototips), kas paredzēta
Ventspils
juridisko
Augstskola
15.06.-31.12.2018.
tekstu (galvenokārt
VeA TSF 2.kursa
- Nepieciešams
līgumu)
studenti,
tulkošanai
Ventspils
finansējums
kas apgūst
latviešu-vācu-latviešu
Augstskola
kursu
vārdnīcas
1"Lūgumu
pabeigšanai
valodās.
tulkošana
unVārdnīcā
sagatavošanai
vācu-latviešu
ir 200 šķirkļi.
valodā"
publicēšanai.
Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss (LAMBA) valodas korpuss
RPIVA, UiT, 134
UOslo,
stundas
LUMII,audioierakstu,
LUHZF
no tām 34 stundas ortogrāfiski
http://runa.lamba.lv
marķētas
EEZ/NFI
2015-2017
Atlikušo 100LUstundu
MII ortogrāfiska1marķēšana.
Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss (MuLa)
valodas korpuss
RTA, sadarbības
MuLapartneri
ir specializēts
- VDU korpuss
(Lietuva),
—LU
to MII
veido konkrēta tekstu grupa:
http://hipilatlit.ru.lv/bonito/run.cgi/first_form
Latvijā laika posmā noLatvijas–Lietuvas
Atmodas līdz
2011
mūsdienām
;-pārrobežu
http://korpuss.lv/id/MuLa
2013
nav
; 2011-2012
datu
(1988-2012)
sadarbības
Mūsdienu
programmas
latgaliešu
latgaliešu
RTA, RTA
rakstu
2007.-2013.g.
tekstu
valodā
korpuss
publicēti
1 projekts
dod iespēju
teksti;
„HipiLatLit“
līdzsvarots
veikt pētījumus
(„Humanitārās
— valodas
dažādās
avoti
izglītības
zinātņu
ir iekļauti
pētniecības
nozarēs,
noteiktās
izstrādāt
infrastru
propo
g
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (MLVV)
vārdnīca
LULaVI, LUMII
46 tūkst. šķirkļu
https://tezaurs.lv/mlvv/
valsts budžets
2003-2021Tēzaurs.lv
(t.sk. VPP)
vietnei
Ilgtermiņā
ir vairāk
pārņems
LU MII
nekā LLVV
30 tūkst.
lomuunikālu
un
1 nozīmi,
apmeklētāju
un šis process
mēnesīdaļēji
no vairāk
ir jau nekā
noticis.
25 valstīm. Kopējais aplūk
Nacionālās mutvārdu vēstures arhīvs
Krājums
Latvijas Universitātes
NacionālāsFilozofijas
mutvārduun
vēstures
socioloģijas
arhīvainstitūts;
aizsākums
Latvijas
saistāms
mutvārdu
dzivesstasts.lv;
ar «Cilvēkarhīva»
vēstures mutvarduvesture.lv;
pētnieku
programmu
asociācija
LZPLatvijas
granti
"Dzīvesstāsts"
oralhistory.lv;
(Nr.
???
Kultūras
lzp-2018/1-0458
fondā,
pētnieku
garamantas.lv
1988.
grupa,
"Atmiņu
Turpināt
gadā.studenti,
Tāpārnese
dokumentēt
bija
LUdzejnieka
ārēji
FSI
starp
interesenti
un
paaudzēm:
Imanta
digitalizēt
Ziedoņa
1 naratīvā
pēc iespējas
rosināta
perspektīva"
vairāk
sabiedriska
liecību
(2018-2021));
kustība
par latviešu
ar ārzemēs
Valsts
un Latvijas
pētījumu
dzīvojošo
iedzīvotāju
programma
tautiešu
ikdie

data.gov.lv/dati/lv/dataset/dh-resursi

LANGUAGE TECHNOLOGIES
IN DIGITAL HUMANITIES
Number of reported
Digital humanities
intiatives in Latvia

64

75
Language technology initiatives

Other initiatives

Resource/tool
Latvijas Valsts arhīva datubāze
Tēzaurs.lv

Monthly
users
54166
30000

Raduraksti
Literatūras vortāls literatura.lv
Garamantas.lv

26126
24598
18959

Akadēmisko resursu interneta meklētājs Primo.lv
Latgales Dati
Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs
Redzi, dzirdi Latviju
Māci un mācies latviešu valodu
Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls termini.gov.lv

11432
10000
9728
9208
8296
5476

"Kino skolās"
Latviešu valodas mācīblīdzekļi
Literāro tekstu vietne "Ubi Sunt"
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

4441
3000
2500
2000

Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem "E-Laipa"
Valodas konsultācijas: elektroniska datubāze
3td e-GRĀMATU bibliotēka
DH digitālā koprades platforma iesaisties.lv
Latviešu valodas rokasgrāmata

1777
1605
1417
1200
755

Paralēlais latviešu teiku korpuss latviešu un vācu valodā
Elektroniska lingvokulturoloģiska latviešu valodas vārdnīcas "ePUPA"
Lībiešu valodas leksikas datubāze
Lībiešu valodas morfoloģijas datubāze
Lībiešu vietvārdu datubāze un karte
Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā

658

Description

654
605
605
605
590

data.gov.lv/dati/lv/dataset/dh-resursi

Page views
Unique visitors
Page views
Unique visitors
Unique visitors
Page views
Page views

CHALLENGES
IN DIGITAL HUMANITIES

!

Nationally unified criteria for describing and identifying digital
materials
Centralizing resources (stimulating cooperation between
institutions; integrating tools in centralized platforms, database
compatibility, etc.)
Sustainability of DH resources (fresh content, more features;
ageing resources e.g. websites, funding continuity)
Disseminating information about existing DH resources

Thematic (topic) differences between fundamental and
applied research

STATE RESEARCH PROGRAMME
DIGITAL HUMANITIES
Top-down funding instrument
Three thematic objectives:

1) Support existing initiatives and tools
2) Reduce existing DH resource
fragmentation
3) Fulfil specific end-user needs via new or
existing tools and resources

Mapping exercise
Jan 24

Stakeholder
consultation
Jan 29

Strategic
council
decision
March

2020–2022
Total funding
1 309 380 EUR
(3 years)

Project start
Q4 2020

Results
2022-23

Aleksandrs Mārtiņš Blūms
RIS3 Expert
Aleksandrs.Blums@izm.gov.lv
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