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Latviešu valodas runas atpazīšana (runa→teksts) un
runas sintēze (teksts→runa).

Teksta sintaktiskā un semantiskā analīze
strukturētas informācijas izguvei, jautājumu atbildēšanai,
cilvēka-datora komunikācijai.

Daudzvalodu tekstrade (teksta sintēze) no abstraktām
nozīmes reprezentācijām un no datiem.

Zināšanu attēlošana kontrolētā dabiskā valodā.

Anotētu valodas resursu izveide NLP un ML vajadzībām: mašīnlasāmas
vārdnīcas, teksta un runas korpusi.

Dziļās mašīnmācīšanās un stimulētās mašīnmācīšanās lietojumi robotikā,
datorredzē, valodas apguvē.



Vietne korpuss.lv



http://lava.korpuss.lv

http://lava.korpuss.lv/


LaVA: korpusa raksturojums 

• Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) apjoms:

– vairāk nekā 1000 studentu darbu,

– vairāk nekā 180 000 vārdlietojumu.

• Latvijas augstskolās studējošo ārvalstu studentu darbi, kas savās
pamatstudijās vai papildus tām apgūst latviešu valodu.

• Latviešu valodas prasmes līmenis – A1 (A2).

• Temati: Es un mana ģimene, Mana ikdiena, Manas studijas u.tml.

• Dati ir morfoloģiski marķēti, tekstos ir marķētas valodas apguvēju
pieļautās kļūdas.



LaVA: vienkāršā meklēša korpusā

http://lava.korpuss.lv → Meklēšana korpusā 

http://lava.korpuss.lv


LaVA datu kvantitatīvā analīze

Izmantojot SketchEngine korpusa pārlūkprogrammu, iespējams veikt 
gan datu kvantitatīvo, gan kvalitatīvo analīzi. 
Kvantitatīvā pieeja 
• ļauj noskaidrot kāda vārda, vārdformas vai konstrukcijas lietojuma 

tendences, vai gluži pretēji – to, ka kāds vārds vai vārdforma netiek 
lietoti pietiekami;
• ļauj noteikt izplatītākās valodas apguvēju pieļautās kļūdas;
• nodrošina objektīvu valodas apguvēju datu analīzi, aplūkojot tos no 

dažādiem aspektiem un veicot atkārtotu analīzi.



Biežāk lietotie vārdi

• L



Biežāk lietotie lietvārdi
10 biežāk lietotie lietvārdi: gads, Rīga, universitāte, ģimene, brālis, draugs,
māsa, māja, tēvs, medicīna
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Tīmeklis 2020 (CommonCrawl-LV)

• Common Crawl fonds ir bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar 
tīmekļa lapu apstrādi un arhivēšanu visā pasaulē.

• CommonCrawl-LV ir latviešu valodas tīmekļa tekstu korpuss, kas 
izgūts no CommonCrawl arhīva.

• Korpuss ir automātiski morfoloģiski marķēts un indeksēts 
noSketchEngine rīkā.

• Korpuss satur 5,5 miljardus tekstvienību no 12 miljoniem tīmekļa 
lapu.

• Pieejams: https://ej.uz/Timeklis2020

https://ej.uz/Timeklis2020


Tīmeklis 2020 (CommonCrawl-LV)

mazgātava / mazgātuve
2990 1701 

pašbilde / pašfoto / selfijs / pašiņš
1151 83 3519 77 (Tīmeklis 2020)
0 0 24 0 (LVK2018)



ParlaMint
• ParlaMint ir salīdzināmais parlamentāro datu korpuss, kas 

ietver debates no 18 dažādiem parlamentiem.
• Korpusa Latvijas daļā ir iekļauti dati no 2015. gada oktobra līdz 

2020. gada jūlijam. Dažām valstīm pieejami arī senāki dati.
• Korpuss ir morfoloģiski un sintaktiski marķēts, tajā ir marķētas 

arī nosauktās vienības (named entities).
• Dati: 

https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1405
• noSketchEngine: https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/

https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1405
https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/


ParlaMint
Datu lejupielāde



Mašīnlasāma vārdnīca
Reizi ceturksnī tiek publicēta
jauna, papildināta versija

Kas ir Tēzaurs: tezaurs.lv





Latviešu valodas leksiskais tīkls (WordNet)

• Tēzaura pārstrādāšana, koncentrējoties uz nozīmēm
• Korpusa datos balstīts nozīmju sadalījums
• Nozīmēm piemeklēti ilustratīvi lietojuma piemēri
• Nozīmes ar skaidrākām robežām, kas nepārklājas

• Jauna platforma rediģēšanai ar strukturētākiem datiem
• Uzlabota meklēšana – vārdformas, vārdu līdzība
• Leksiskais tīkls – formālas saites starp nozīmēm
• Nozīmju piekārtojums angļu valodas Princeton WordNet datiem



“Sinonīmu kopa”



Latviešu valodas leksiskais tīkls (WordNet)



Latviešu valodas leksiskais tīkls (WordNet)

• LZP projektā galvenais lietojums  ir vārdu nozīmju nošķiršana 
automātiskās teksta analīzes sistēmās

• “Trīs vienā” vārdnīca – skaidrojumi, sinonīmi, tulkojumi
• Šķiet derīgs arī tulkotājiem un valodas apguvējiem
• Tiks publicēts Tezaurs.lv lapā gada otrajā pusē

• Izstrādes procesā, pašreiz 2500 nozīmju

• Kā šo sarežģīto informāciju skaidrāk parādīt?

• Nākotnes mērķis – meklēt korpusā nozīmju lietojumus



Ieskaties: http://ailab.lv
Seko mums: @AiLab.lv

http://ailab.lv/


Projekts “Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums” (Nr. lzp-2018/1-0527)
Projekts “Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana" (Nr. lzp-2019/1-0464)
Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)
Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi» projekts ”Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība» (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001)

Paldies par uzmanību!


