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Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) ir digitāla 
Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC – European Research Infrastructure
Consortium)

Tās pamatā ir ideja, ka

visi digitālie valodas resursi un rīki Eiropā un citur pasaulē ir pieejami

visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, 
izmantojot vienotu pierakstīšanos
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CLARIN: Vienota valodas resursu un tehnoloģiju 
infrastruktūra

• Vienkārša un ilgtspējīga piekļuve 
digitālajiem valodas datiem (rakstiskā, 
runātā vai multimodālā formā)

• Mūsdienīgi valodas apstrādes  rīki, valodas 
datu izpētītei un analīzei neatkarīgi no to 
atrašanās vietas

• Zināšanu infrastruktūras mērķis ir 
nodrošināt, ka infrastruktūras mēroga  
zināšanas un ekspertīze būtu pieejamas
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CLARIN ERIC -
dalīta Eiropas 
pētniecības 

infrastruktūra
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CLARIN ERIC - dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra

CLARIN 6

• 22 + 3 valstis
• Federētu servisu piedāvājums, 

piekļuve 
• FAIR datiem 
• Rīki darbplūsmu veidošanai

• > 60 reģistrētu centru 
(t.sk., 25 sertificēti B-centri)

• Zināšanu centru tīkls (K-centri)
• Cieša sasaiste ar Atvērtās 

zinātnes programmu, fokuss uz 
sadarbspēju

https://www.clarin.eu/sites/default/files/CLARIN2021_StateoftheInfrastructure_DeJong.pdf

https://www.clarin.eu/sites/default/files/CLARIN2021_StateoftheInfrastructure_DeJong.pdf


FAIR principles for open language resources

• F – findability:
existence at a data provider, discovery, 
persistence, long-term preservation e.g. via 
CLARIN, ELG, ELE, LingHub, etc.

• A – accessibility:
open data / access

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

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

•Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles 
for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018, 2016
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CLARIN-LV valodas resursu repozitorijs
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repository.clarin.lv
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Meklēšana repozitorijā
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Detalizētā meklēšana
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Detalizētā meklēšana
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Citēšana
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Citēšana

16CLARIN



Citēšana
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Lietojumi: meklēšana korpusā
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Latviešu valodas 
resursi citu valstu 
CLARIN 
repozitorijos



Latviešu valodas 
resursi citu valstu 
CLARIN 
repozitorijos



Latviešu valodas resursi citu valstu CLARIN 
repozitorijos
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ParlaMint-LV
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Latviešu valodas tekstu analīzes rīkkopa NLP-PIPE

CLARIN 23

http://nlp.ailab.lv/

http://nlp.ailab.lv/


Populārākie valodas resursi (jūlijs,2020-marts, 2021)
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Populārākie valodas resursi pēdējā nedēļā 
(15.oktobris-23.oktobris)
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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https://vlo.clarin.eu/

https://vlo.clarin.eu/


CLARIN-LV valodas resursi VLO
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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Vienots satura meklētājs
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https://contentsearch.clarin.eu/

https://contentsearch.clarin.eu/


CLARIN vienotā pieraksīšanās

CLARIN ERIC pamatprincips ir vienota pierakstīšanās, t.i., lai piekļūtu tiem 
CLARIN ERIC infrastruktūrā iekļautajiem valodas resursiem, kas nav brīvpieejas, 
lietotājam nepieciešams lietotāja konts, kas atbilst CLARIN ERIC izvirzītajām 
lietotāju identifikācijas un autorizācijas sistēmas prasībām un ir iekļauts CLARIN 
ERIC identitāšu federācijā (Latvijā tas ir LAIFE)
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Vienotā 
pierakstīšanās
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Vienotā pierakstīšanās ar licenci aizsargātiem valodas 
resursiem
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Vienotā pierakstīšanās
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Vienotā pierakstīšanās ar licenci aizsargātiem valodas 
resursiem
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Datu uzglabāšanas servisi: deponēšana
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• Viens no CLARIN pamatuzdevumiem ir nodrošināt, ka valodas resursi tiek arhivēti, 
tie ir pieejami ilgtermiņā un tie ir uzticami

• Tāpēc CLARIN centri piedāvā valodas resursu uzglabāšanas (deponēšanas) 
pakalpojumu

https://www.clarin.lv/attachments/CLARIN%202020_resursu_iesniegsana.pdf

https://www.clarin.lv/attachments/CLARIN%202020_resursu_iesniegsana.pdf
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https://repository.clarin.lv/repository/xmlui/page/deposit?locale-attribute=lv

https://repository.clarin.lv/repository/xmlui/page/deposit?locale-attribute=lv


CLARIN zināšanu centrs morfoloģiski bagātām valodām 
SAFMORIL

• SAFMORIL ir CLARIN zināšanu centrs (knowledge centre) morfoloģiski 
bagātām valodām

• SAFMORIL konsultē digitālo humanitāro zinātņu pētniekus un valodu 
tehnoloģiju izstrādātāju par valodas resursiem un rīkiem morfoloģiski 
bagātām valodām

• SAFMORIL apvienojušās Helsinku Universitāte, Trumses Universitāte, 
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts un Vītauta Dižā 
Universitāte
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CLARIN zināšanu centrs morfoloģiski 
bagātām valodām SAFMORIL

CLARIN valodas resursu grupas, 
kurās ietverta latviešu valoda

- Vēsturiskie korpusi

- Valodas apguvēju korpusi

- Parliamentāro datu korpusi

- Runātās valodas korpusi

- Leksiskie resursi
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Ilgtspēja
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Paldies par uzmanību!

CLARIN

CLARIN Latvija nacionālā mezglu punkta izveidi atbalsta Eiropas 
Reģionās attīstības fonda projekts “Latvijas Universitāte un institūti 
Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, 
kapacitāte” (Nr. 1.1.1.5/18/I/016)

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" 
(VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas 
"Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.


