
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas 
tekstu korpuss 2022

Kristīne Levāne-Petrova
kristine.levane-petrova@lumii.lv

Darbs veikts ar “Latviešu valodas aģentūras” atbalstu, projekts Nr. 4.6/2019-029.

Clarin darbseminārs
2022. gada 8. decembrī



● Latviešu valodas korpusa koncepcija 2005

● LVK tiek veidots kopš 2007. gada 

● 2018. gadā LVK2018 sasniedza 10 miljonus vārdlietojumu

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas
tekstu korpuss (LVK)



Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu 
korpusa paplašināšana

● LVK2018 → LVK2022 (10 milj. → 100 milj.)

● Tiek veidots, pamatā ievērojot LVK uzbūves principus

● Automatizēta tekstu atlase

● Vienošanās ar izdevējiem (16 līgumi)







● Vispārīgs

● Līdzsvarots

● Ar metadatiem

● Automātiski

morfoloģiski

marķēts

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu 
korpuss (LVK2022 (alpha))



Tekstu atlases kritēriji

● Laiks

Teksti, kas publicēti kopš 1991. gada.

● Oriģinālteksti/tulkojumi

Korpusā tiek iekļauti arī tulkojumi.

● Autentiski teksti

Teksti tiek iekļauti korpusā bez labojumiem.

● Valodas parauga apjoms

Gan pilni teksti, gan tekstu fragmenti.



LVK2022 nacionālā prese (60%)

● Raksti no dažādiem Latvijas ziņu portāliem (Delfi, Kasjauns)

● No 2000. līdz 2022. gadam (624 datumi)

● No katra mēneša 3-4 datumi

Tematiskais daudzveidīgums

Unikalitāte



LVK2022 reģionālā prese (20%)

Reģionu mediji (Alūksnes un Malienas Ziņas, Bauskas dzīve, 
Zemgales Ziņas, Dzirkstele, Staburags, Ziemeļlatvija); 506 datumi



LVK2022 zinātniski teksti (10%)

Kopš 2001. gada; 793 darbi, ne vairāk kā 19 548 vārdlietojumi no 
katra darba, 506 faili īsāki par limitu



LVK2022 normatīvie akti (7%)

Normatīvie akti no 271 avota (piem., Ministru kabinets, Saeima, 
Konkurences padome, Smiltenes novada dome u.c.)

19 dokumentu veidi (piem., likums, rīkojums, deklarācija, pavēle, 
protokols, instrukcija u.c.)



LVK2022 Vikipēdija (7%)

● Raksti, kas garāki par 300 vārdlietojumiem

● Limits – 648 vārdlietojumi

● 4500 no 14105 rakstiem ir vairāk par noteikto limitu



LVK2022 Saeimas stenogrammas (3%), Subtitri (3%)

● Saeimas stenogrammas 

● Latvijas sabiedrisko mediju subtitri korpuss (raidījumi, šovi, 
filmas un seriāli)



Metadati
Katram korpusa avotam tiek pievienoti metadati

● Avota autors

● Avota nosaukums

● Izdevējs

● Izdošanas gads



Paldies par uzmanību!

www.korpuss.lv

http://nosketch.korpuss.lv/run.cgi/first_form?corpname=LVK2018

