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Projekts «Mašīntulkošana»

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR 
(t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, 
Valsts budžeta finansējums – 300 000 EUR).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 
23.marts – 2019. gada 31. maijs.
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• Algoritmu pilnveidošana (tulkojuma 
kvalitāte)

• Tulkošanas asistenta izstrāde 
(alternatīva maksas risinājumiem)

• Vienotas publiskās pārvaldes 
tulkošanas atmiņas izveide un 
terminoloģija ieviešana (netulko jau 
iztulkoto)

Koplietošanas pakalpojumi

Publiskās pārvaldes 
iestāžu mašīntulks

Pieeja publiskās 
pārvaldes korpusiem

• Pieejami korpusi pētniecībai, jaunu 
pakalpojumu radīšanai (piemēram, 
reģionālajām augstskolām)

• Specializētie korpusi (tiesībzinātņu un 
kultūras nozares)

• Tulkojumu iekļaušana valodas korpusos 
(sadarbība)

1 2

1 2

MT platformas dimensijas: 
koplietošanas pakalpojumi
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• Mērķa grupas – cilvēki 
ar disleksiju, citas 
personas ar īpašām 
vajadzībām, personas, 
kuras apgūst latviešu 
valodu

• Izstrādāts latviešu 
valodas runas 
sintēzes risinājums

Publiskie pakalpojumi

Runas sintēze 
(latviešu valoda)

Publiskais 
mašīntulks

• Mērķa grupas – Latvijas 
iedzīvotāji un viesi

• Uzlabota tulkošanas 
kvalitāte, terminoloģija, 
paplašinātas tulkošanas 
iespējas tiesībzinātņu un 
kultūras nozaru tekstiem

1 2
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MT platformas dimensijas: 
publiskie pakalpojumi

Sapulču runas 
atpazinējs

• Runātāju atpazīšana 
un marķēšana 
audioierakstā
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Runas sintēze
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Runas atpazīšana
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Runas atpazīšana (2)

Pieejams izmantojot:

1)Tīmekļa vietni

2)API

Atpazīšanas rezultāts:

1)Teksta fails

2)Subtitru fails

3)Word dokumenta fails

1
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Runas atpazīšana (Word 
dokuments)

1
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Risinājuma pieejamība

Publiskā beta: 2018.gada 1.ceturksnis

Pilnībā pieejams risinājums: 2018.gada 
4.ceturksnis
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«Mašīntulkošana 2. kārta»

Iekļauts 2.kārtas projektu sarakstā (MK 
2017.gada 10.augusta rīkojums Nr.422)

Projekta īstenotājs:

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Projekta īstenošanas izmaksas: 
990 000 EUR

Projekta realizācijas laiks: 
2018. gada jūlijs – 2020. gada jūnijs
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Projekta mērķis un saistība ar 
iepriekšējā perioda projektiem

Mērķis: pilnveidot publisko pakalpojumu sistēmu,

..attīstot pakalpojumu daudzkanālu piegādes 
tehnoloģisko nodrošinājumu, 

..projekta realizācijā izmantojot KISC esošās 
iestrādnes, resursus un pieredzi:
- mašīntulkošanas platforma
vienota valodu tehnoloģiju platforma publiskajā 
pārvaldē

- valodas korpusi 
plašākais šobrīd pieejamais latviešu valodas 
korpuss
korpuss pielāgots publiskajā pārvaldē lietotās 
valodas specifikai, terminoloģijai

- vienota publiskās pārvaldes tulkošanas 
atmiņa
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Sasniedzamie rezultāti

Izveidot publiskās pārvaldes virtuālo asistentu 
(VA) platformu, kas iedzīvotājiem sniedz 
informācijas pakalpojumus inovatīvā dabīgās 
valodas dialoga veidā

- Platforma nākotnes VA attīstības projektiem 
publiskajā pārvaldē

- Būtiskais arhitektūras elements

Izveidot vienotu VA satura un kvalitātes 
pārvaldības sistēmu publiskajā pārvaldē (VA 
risinājumu kvalitātes prasības, morālā un ētiskā 
dimensija, uzvedības standarti)

Ieviest vairākus virtuālo asistentu lietojumus, 
veicot virtuālo asistentu integrāciju publiskās 
pārvaldes informācijas/ pakalpojumu sniegšanas 
platformās/ informācijas sistēmās
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Izplatītākie virtuālo asistentu 
lietojumi

Informācijas iegūšana

-Biežāk uzdotie jautājumi/ atbildes

-Informācijas meklēšana

-Lietotāju atbalsts

-Jaunumu saņemšana

Pakalpojumu pieprasīšana

-Pakalpojumu pieprasīšana/ saņemšana

-Atgādinājumi/ ieteikumi

-Proaktīva pakalpojumu piedāvāšana
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Virtuālo asistentu lietojumi 
projekta kontekstā

Plānotie pilotēšanas scenāriji projekta 
ietvaros:

-Publiskās pārvaldes pakalpojumu platformā 
Latvija.lv

-Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu 
vienotajā platformā

-Bibliotēku informācijas sistēmā 
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Virtuālo asistentu lietojumi 
projekta kontekstā (2)

Publiskās pārvaldes pakalpojumu 
platformā Latvija.lv
-Lietotāju atbalsts (publiskie lietotāji)
-Informācijas meklēšana

Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu 
vienotajā platformā
-Informācijas meklēšana
-Jaunumu saņemšana

Bibliotēku informācijas sistēmā
-Lietotāju autentifikācija
-Pakalpojumu pieprasīšana
-Pieteikšanās atgādinājumiem
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Projekta ieguvumi

- Izstrādāta virtuālo asistentu platforma
(tehnoloģija un knowledge base) publiskajā 
pārvaldē

- Standartizēta pieeja virtuālo asistentu izstrādē 
un izmantošanā

- Realizēti 3 pilotprojekti atšķirīgiem virtuālo 
asistentu lietojumiem 3 atsevišķās platformās/ 
informācijas sistēmās

- Samazinātas publiskās pārvaldes izmaksas, kas 
saistītas ar sabiedrības informēšanu/ pakalpojumu 
sniegšanu

- Inovatīva un moderna publiskās pārvaldes 
komunikācija ar iedzīvotājiem

- Apzinātas iedzīvotāju informatīvā un pakalpojumu 
nodrošinājuma vajadzības

- Iegūta informācija par iedzīvotāju uzvedības 
modeļiem informācijas meklēšanā
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Paldies par uzmanību!

Jānis Ziediņš
janis.ziedins@kis.gov.lv

67844889
www.kis.gov.lv


