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Kopsavilkums  

Digitālajā laikmetā valodu barjera ir nozīmīga problēma, kas Eiropas iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem liedz gūt pilnvērtīgu labumu no patiesi integrētas Eiropas. Valodu barjeras jo 

īpaši skar personas ar zemu izglītības līmeni un vecus iedzīvotājus, kā arī mazāku un 

minoritāšu valodu pratējus, un tādējādi rada būtisku valodu plaisu. Valodu barjeras izteikti 

ietekmē 1) pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus, 2) kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, 

3) darba ņēmēju mobilitāti un 4) pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus 

kontekstā. 

Tādas jaunas tehnoloģiskas pieejas kā dziļās mašīnmācīšanās neironu tīkli, kas balstās uz 

pieaugošu skaitļošanas jaudu un piekļuvi lielam datu apjomam, padara valodu tehnoloģijas 

(HLT) par reālu risinājumu valodu barjeru pārvarēšanai. Tomēr Eiropas HLT nozari kavē 

vairāki faktori, piemēram, tirgus sadrumstalotība, nekoordinēta pētniecība un nepietiekams 

finansējums, kas vienlaikus rada digitālās izzušanas risku valodām, kurām trūkst resursu. 

Turklāt valodu tehnoloģijas arī nav pienācīgi iekļautas Eiropas politikas veidotāju 

programmā, lai gan šīm tehnoloģijām, visticamāk, būs izšķiroša nozīme taisnīgas un patiesi 

integrētas Eiropas Savienības izveidē. 

Pamatojoties uz pašreizējās situācijas analīzi, ierosinām izstrādāt koordinētu liela mēroga 

daudznozaru iniciatīvu — Eiropas valodu projektu (HLP). HLP ietvaros tiek ierosināti un 

novērtēti vienpadsmit politikas virzieni. Šie politikas virzieni ir sagrupēti šādi: iestāžu 

politikas virzieni, pētniecības politikas virzieni, rūpniecības politikas virzieni, tirgus politikas 

virzieni un sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni. 
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AI mākslīgais intelekts 

ASR automātiskā runas atpazīšana  

DAE Digitālā programma Eiropai 

DSM digitālais vienotais tirgus 

EK Eiropas Komisija 

EP Eiropas Parlaments 

ES Eiropas Savienība 

IKP iekšzemes kopprodukts 

HLP valodu projekts 

HLT valodu tehnoloģijas 

IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IP interneta protokols 

IPS interneta pakalpojumu sniedzējs 

LT valodu tehnoloģijas 

MT mašīntulkošana 

NLP dabiskās valodas apstrāde 

NMT neironu mašīntulkošana  

VT vienotais tirgus 

SMT statistiskā mašīntulkošana  

TTS teksta pārvēršanas runā tehnoloģijas 
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Kopsavilkums 

Eiropas Savienībā (ES) ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 valsts un reģionālās valodas. 

Daudzvalodība ir viena no Eiropas kultūru daudzveidības lielākajām vērtībām un vienlaikus rada lielākās 

problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu barjeru pārvarēšanai ES digitālajā laikmetā ir izšķiroša 

nozīme. Eiropas iedzīvotājiem ir jāspēj pāri Eiropas robežām sazināties pašiem savās valodās, lai 

palielinātu darba ņēmēju mobilitāti, piekļūtu Eiropas sabiedriskajiem un privātajiem pakalpojumiem un 

saturam un izmantotu digitālā vienotā tirgus (DSM) iespējas. Tas ir grūts uzdevums, un nav šaubu, ka 

valodu tehnoloģijas (HLT) var palīdzēt to īstenot. 

HLT ir veids, kā pārvarēt valodu barjeras 

Valodu tehnoloģijas ir ietvertas daudzos ikdienas digitālajos produktos, jo lielākā daļa no tiem savā ziņā 

izmanto valodu. Mobilās komunikācijas, sociālie plašsaziņas līdzekļi, intelektiskie palīgi un runas 

saskarnes izmaina veidu, kādā iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes sazinās ar digitālo 

pasauli. HLT ir izšķirīgi svarīgas tehnoloģiju ierīces, kuras var izmantot šajā digitālajā revolūcijā.  

Tādas jaunas pieejas kā dziļās mašīnmācīšanās neironu tīkli, kas balstās uz pieaugošu skaitļošanas jaudu 

un piekļuvi lielam datu apjomam, padara HLT par reālu risinājumu valodu barjeru pārvarēšanai. 

Kvalitatīvu tulkošanas un reāllaika runas atpazīšanas pakalpojumu pieaugošā pieejamība nodrošina 

uzņēmumiem un valsts struktūrām instrumentus, kas ļauj izmantot iespēju sniegt savus pakalpojumus, 

saturu un atbalstu jebkurā valodā.  

HLT uzlabojumu pamatā galvenokārt ir spēja piekļūt un uzturēt aizvien apjomīgākus un labāk pielāgotus 

lingvistiskos datus un resursus. Datu pieejamības trūkums ierobežo HLT tehnoloģisko attīstību. Datu 

iegūšana un izmantošana balstās uz sadarbību starp nozari un dažādiem klientiem, kas rada un izmanto 

un kam pieder un ir vajadzīgi šie dati. Tādējādi nozares un datu īpašnieku sadarbība kļūst par 

nepieciešamību. Turklāt šādu datu izmantošanas reglamentēšanai vajadzētu būt daudz atvērtākai, un 

būtu jāpanāk valodas pamatresursu (anotēto korpusu, vārdu krājumu un ontoloģiju) sadarbspēja un 

kopīgošana atvērtā vidē. 

Īpašas problēmas Eiropā saistībā ar minoritāšu valodām (vai valodām ar mazākiem resursiem) un HLT 

nozari 

Saskaņā ar Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu reģionālās vai minoritāšu valodas ir valodas, kas 

ir atšķirīgas no valsts oficiālās(-ajām) valodas(-ām). Šīs valodas konkrētā valsts teritorijā tradicionāli 

izmanto valstspiederīgie, kas veido grupu, kura skaitliski ir mazāka par pārējo valsts iedzīvotāju skaitu. 

Tādēļ pēc definīcijas tās ir kaut kas pretējs oficiālajām valodām. Lai gan tiesa, ka kopumā izplatības un 

atbalsta ziņā minoritāšu valodas ir nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar oficiālajām valodām, ir 

ieteicams tās saukt par mazākām valodām (t. i., valodas, kurās runā mazāks skaits cilvēku) 

vai — tiešāk — valodām ar nepietiekamiem resursiem. 

Lai gan tieši mazākas vai minoritāšu valodas gūs lielākos ieguvumus no valodu tehnoloģijām, šīm 

valodām paredzētie rīki un resursi parasti ir ierobežoti un dažos gadījumos to gandrīz nav. Faktiski 

paplašinās tehnoloģiju plaisa starp angļu valodu un citām oficiālām, otrām oficiālajām vai neoficiālām ES 

valodām, no kurām dažas jau, iespējams, saskaras ar digitālo izzušanu. Lai novērstu šo tehnoloģiju plaisu, 

politikas virzieni būtu jāvērš uz tehnoloģiju attīstības sekmēšanu citām Eiropas valodām, kas nav angļu 

valoda, proti, mazākām valodām un valodām ar mazākiem resursiem, tādējādi veicinot valodu 

saglabāšanu, izmantojot digitālus līdzekļus. 

Eiropai ir spēcīga valodu inženierijas un tehnoloģijas zinātniskā bāze un netrūkst inovatīvu jaunpienācēju. 

Lai gan Eiropas pētniecība un izstrāde ir nodrošinājusi stabilu plūsmu ar maziem, uz valodu tehnoloģijām 

bāzētiem uzņēmumiem, sadrumstalotā Eiropas nozare nespēj efektīvi reaģēt uz pašreizējiem tehnoloģiju 

sarežģījumiem. Valodu tehnoloģiju jomā darbojas daži lielākie dalībnieki, piemēram, Google un Microsoft, 

kas nemitīgi progresē, bet tie nav Eiropas uzņēmumi, tādēļ, iespējams, nespēj nodrošināt daudzvalodu 

Eiropas īpašās vajadzības.  



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

12 

Eiropā, ar dažiem būtiskiem izņēmumiem, ir bijusi tendence īstenot izolētas pētniecības darbības, kam ir 

nav tik plaša ietekme uz tirgu, nevis balstīties uz valsts finansētu HLT projektu gūtajiem svarīgajiem 

rezultātiem un sekmēm. Tomēr nesen pieņemtās iniciatīvas, piemēram, META-NET, federācija „Cracking 

the Language Barrier”, LT-Innovate un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) programma, 

apvienojot sadrumstaloto kopienu, ir centušās mainīt šo tendenci. 

Turklāt Eiropas HLT kopiena atzīst koordinācijas trūkumu starp pētniecības centieniem un HLT 

lietojumprogrammu un pakalpojumu tirgu. Šī kopiena savos jaunākajos priekšlikumos cenšas risināt 

minētos problēmjautājumus, iesakot pārvaldes iestādēm, pētniecības pārstāvjiem un nozarei īstenot 

saskaņotus Eiropas līmeņa centienus, tādējādi ļaujot Eiropas HLT mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) konkurēt pasaules līmenī un vienlaikus palīdzot samazināt tehnoloģiju plaisu visām Eiropas 

valodām. 

Valodu barjerām, visticamāk, būs ievērojamas sociālās un ekonomiskās sekas 

Daudzvalodu Eiropā valodu barjerām, visticamāk, būs dziļas un savstarpēji saistītas sociālās un 

ekonomiskās sekas, piemēram: 1) valodu plaisas sekmēšana, 2) darba ņēmēju mobilitātes ierobežošana, 3) 

piekļuves kavēšana pārrobežu sabiedriskajiem pakalpojumiem, 4) iedzīvotāju iesaistes un līdzdalības 

ierobežošana politiskajā procesā un 5) sadrumstalotu pārrobežu tirdzniecības un e-komercijas tirgu 

radīšana, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

Apsverot valodas sociālo ietekmi, vienvalodas, t. i., angļu valodas, politikas veicināšana ES pamestu 

novārtā 60 % Eiropas iedzīvotāju un starp valstīm būtu lielas atšķirības. Tādās valstīs kā Ungārija, Spānija, 

Portugāle un Bulgārija mazāk par 20 % iedzīvotāju zina angļu valodu (salīdzinājumā ar 80 % Nīderlandes 

iedzīvotāju). Virzība uz daudzvalodu scenāriju ar sešām vairāk lietotajām valodām (angļu, vācu, franču, 

itāļu, spāņu un poļu valodu) uzlabotu situāciju, tomēr 15 % Eiropas iedzīvotāju vienalga tiktu atstāti 

novārtā. Vienpadsmit Eiropas valstīs (Somijā, Grieķijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovākijā, Čehijā, Latvijā, 

Rumānijā, Bulgārijā, Portugālē un Ungārijā) vairāk nekā puse iedzīvotāju nespētu pienācīgi sazināties, 

izmantojot kādu no minētajām valodām. 

Turklāt uz dažām valodām balstītu politikas virzienu atbalstīšana ne tikai būtu netaisnīga pret mazāku 

un minoritāšu valodu pratējiem, bet arī radītu lielu digitālo barjeru, pametot novārtā personas ar zemu 

izglītības līmeni un vecus cilvēkus. Sociāli demogrāfisko faktoru un svešvalodas prasmju attiecību 

analīzes rezultāti pierāda, ka izglītība ir faktors, kam ir spēcīgākā saikne ar svešvalodas prasmēm. Vidēji 

formālās izglītības pamešana pēc 19 gadu vecuma par aptuveni 19 reizēm vairāk palielina angļu valodas 

kā svešvalodas prašanas iespēju un par aptuveni 9 reizēm vairāk palielina iespēju prast vienu no 6 plašāk 

lietotajām Eiropas valodām, ja salīdzinām ar formālās izglītības pamešanu pirms 16 gadu sasniegšanas. 

Nozīme ir arī vecumam, jo jauniem cilvēkiem (līdz 30 gadiem) ir vidēji piecas reizes lielākas iespējas prast 

angļu valodu kā svešvalodu un četras reizes lielāka iespēja runāt vienā no sešām plašāk lietotajām 

valodām, salīdzinot ar veciem cilvēkiem. Sociālajam statusam, lai gan tas ir svarīgs, nav tik ļoti liela 

ietekme kā izglītībai (augsts sociālais statuss par aptuveni trīs reizēm vairāk palielina iespēju runāt 

svešvalodā salīdzinājumā ar zemu sociālo statusu). Tādēļ uz dažām izraudzītām valodām balstīti valodas 

politikas virzieni radītu dziļu valodu plaisu. 

Jaunajā globālajā vidē valoda var kļūt par spēcīgu barjeru, kas kavē mobilitāti starp ES valstīm. Ja migrants 

dzīvo kādā valstī, pienācīgi neprotot oficiālo valodu, viņš saskaras ar slogu, jo nespēj atrast darbu vai 

sekmīgi piekļūt sabiedriskajiem pamatpakalpojumiem, piemēram, e-pārvaldei, veselības aprūpei vai 

avārijas dienestiem. Faktiski ES ir aptuveni 12 miljoni iedzīvotāju (2,42 %), kas pietiekamā līmenī neprot 

savas dzīvesvietas valsts oficiālo valodu.  

Valodu barjeras būtiski ietekmē ES iedzīvotāju mobilitāti starp dažādām dalībvalstīm ES teritorijā. ES 

iedzīvotāju īpatsvars, kas kādā dzīves posmā ir pārcēlušies uz citu valsti ES teritorijā, lai tur dzīvotu un 

strādātu, ir tikai 5,8 %. Valodu atšķirības, visticamāk, būs viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavēs darba 

ņēmēju mobilitāti Eiropā. Vidēji ņemot, mazas valodu barjeras starp divām ES valstīm (t. i., līdzīgas vai 

lingvistiski radniecīgas valodas) par vairāk nekā trim reizēm palielina to cilvēku skaitu, kas izlemj 

pārcelties starp šīm valstīm, lai tur dzīvotu un strādātu. Scenārijā, kas paredz mazas valodu barjeras starp 
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visām ES valstīm, pašreizējais 5,8 % īpatsvars varētu gandrīz trīskāršoties līdz 16,1 %. Faktiski 2014. gadā 

tikai 1,8 miljoni eiropiešu (0,26 %) migrēja uz citu dalībvalsti, salīdzinot ar pieciem miljoniem cilvēku 

(1,63 %), kas pārcēlās uz citu štatu Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Tādēļ ASV iekšējās migrācijas 

rādītājs ir par 6,4 reizēm lielāks nekā ES rādītājs. Valodu barjeru samazināšana varētu gandrīz uz pusi 

samazināt darba ņēmēju mobilitātes rādītāja atšķirību starp ES un ASV. 

Viens no iemesliem, ar ko varētu daļēji skaidrot valodu barjeru lielo nozīmi ES mobilitātei, ir tādu 

sabiedrisko pakalpojumu nepietiekamība galamērķa valstī, kurus sniedz ES migranta valodā. Digitālā 

vienotajā tirgū, kurā ir brīva iedzīvotāju pārvietošanās un preču aprite, valsts pārvaldes iestādēm būtu 

iedzīvotājiem jāsniedz efektīvi un pārrobežu pakalpojumi. Tomēr Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir 

sadrumstalots arī e-pārvaldes pakalpojumu jomā. No 66 % valsts pārvaldes portālu, kas piedāvā 

informāciju valodās, kuras nav valsts oficiālā valoda, tikai 39 % piedāvā informāciju valodā, kas nav angļu 

valoda. Piemēram, runājot par veselības aprūpes nozari, kas ir sabiedriskais pakalpojums, kurā 

daudzvalodībai ir būtiska nozīme, Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu 

veselības aprūpē nav tieši ietvertas pacienta tiesības, vēršoties pēc medicīniskas aprūpes, spēt sazināties 

valodā, ko viņš saprot. 

Valodu barjeras skar arī Eiropas identitātes veidošanu. Iedzīvotāji un interešu grupas iesaistītos pamatotā 

dialogā ar lēmumu pieņēmējiem tikai tad, ja tas notiktu viņu dzimtajā valodā, tādēļ tiktu zaudēta nozīmīga 

daļa kopienas sociālā intelekta. Lai Eiropā būtu iespējama līdzdalība un sadarbība, informācija un dati ir 

pilnvērtīgi jānodrošina visās oficiālajās valodās un iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pilsoniskajai 

sabiedrībai jābūt iespējai vērsties pie Eiropas, valsts un reģionālajām iestādēm, kā arī pie citām dalībvalstu 

ieinteresētajām personām savā dzimtajā valodā. 

Digitālais vienotais tirgus (DSM) palīdz izveidot globālu Eiropas vidi, kurā uzņēmumi, darba ņēmēji un 

iedzīvotāji var apmainīties ar zināšanām, pakalpojumiem, produktiem un darbaspēku. Faktiski viens no 

DSM stratēģijas politikas mērķiem ir uzlabot patērētāju un uzņēmumu tiešsaistes piekļuvi precēm un 

pakalpojumiem visā Eiropā. Tomēr valodu barjeras kavē šā mērķa sasniegšanu. Tikai 16 % Eiropas 

iedzīvotāju 2015. gadā ir veikuši tiešsaistes iegādes no citām ES valstīm, kas veido 30 % no visiem e-

komercijas lietotājiem attiecīgajā gadā, liecinot par stagnāciju. Aptuveni 50 % Eiropas patērētāju uzskata, 

ka nav gatavi veikt pirkumus citā ES valodā. Iespējams, ka valodu barjera (slēpta barjera daudziem 

tiešsaistes patērētājiem) ir ievērojami lielāka nekā to saskata patērētāji, jo lietotāji nekad nenonāk e-

komercijas tīmekļa lapās, kas ir citās valodās, tādēļ patērētāji šo problēmu neapzinās. Cilvēki neapzinās 

to, ko nezina. Runājot par tīmekļa komersantiem, jānorāda, ka pieaug to uzņēmumu skaits, kas veic 

elektronisko tirdzniecību, lai gan to uzņēmumu īpatsvars, kuri ES tirgojas pārrobežās, ir iestrēdzis 

aptuveni 44 % apmērā no visiem uzņēmumiem, kas tirdzniecībai izmanto elektroniskos kanālus. Gandrīz 

30 % uzņēmumu, kas tiešsaistē pārdod privātpersonām, uzskata, ka valoda ir nozīmīgs šķērslis.  

Vidējais skaits pārrobežu e-pirkumu veicēju starp valstīm ar zemām valodu barjerām ir četras reizes lielāks 

nekā starp valstīm ar augstām valodu barjerām (t. i., ar lingvistiski attālām valodām). Tādējādi e-komercija 

Eiropā nedarbojas kā patiesi integrēts digitālais vienotais tirgus. Faktiski ir vērojama liela sadrumstalotība, 

proti, sešas gandrīz izolētu valstu grupas. Grupas parasti veidojas ap kādu lielu valsti, un lielākajai daļai 

grupas valstu ir tā pati vai līdzīga valoda. Pārrobežu e-komercija starp dažādu grupu valstīm ir niecīga, 

izņemot gadījumus, kad galamērķa valsts ir viena no lielākajām tautsaimniecībām. Turklāt ir arī grupa, 

kas ietver lielāko daļu Eiropas valstu ar mazākām valodām un kas joprojām ir izolēta un atrodas 

nepārprotami nelabvēlīgā situācijā, jo neviens Eiropas tiešsaistes pircējs no citām valstīm nemēdz pirkt no 

šīm valstīm.  

Šādai parādībai ir būtiskas sekas valstīm ar mazākām valodām. Piemēram, Ungārijas gadījums — valsts 

ar izolētu valodu un mazu īpatsvaru iedzīvotāju, kas runā svešvalodās. Pašreiz to cilvēku skaits no pārējās 

ES, kuri iepērkas Ungārijas tiešsaistes tīmekļa vietnēs, ir niecīgs. Valodu barjeru pārvarēšana, iespējams, 

varētu palielināt citu valstu tiešsaistes darījumus ar Ungāriju līdz 5,9 miljoniem, kas ir vairāk nekā 

divkāršs palielinājums, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, kurš pašreiz veic tiešsaistes pirkumus Ungārijā 

(2,2 miljoni).  



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

14 

Šī ietekme īpaši negatīvi skar MVU, kas ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikas balsts. Līdz 41 % lielo 

uzņēmumu tirdzniecībai izmanto e-komercijas kanālus iekšzemē un 23 % — uz citām ES valstīm, 

salīdzinot ar attiecīgi 16 % un 7 % mazu uzņēmumu gadījumā. Viens no šīs plaisas iemesliem ir valodu 

barjera. Faktiski vienīgie būtiskie šķēršļi, kas skar elektronisko tirdzniecību starp lieliem un maziem un 

vidējiem uzņēmumiem, ir valodas problēmas un tehniski jautājumi. 

Kopumā analīze pierāda, ka valodu barjeras Eiropā, visticamāk, ļoti būtiski un negatīvi ietekmēs vairākas 

pārrobežu sociālās un saimnieciskās darbības, kā arī spēcīgi apdraudēs Eiropas vienotību un patiesi 

integrēta DSM izveidi. 

Pašreizējos ES politikas virzienos HLT nav pienācīgi ņemtas vērā  

Apsverot daudzvalodības politikas virzienus, vienmēr notiek tirgošanās starp efektivitāti un taisnīgumu, 

starp utopiju un realitāti un starp kultūras mantojuma un daudzveidības saglabāšanu un efektīva integrēta 

globālā tirgus sekmēšanu. Šādā brīdī daudzvalodība kļūst par neērtu sarunu tematu. No vienas puses, 

daudzvalodības saglabāšana ir dziļi iesakņojusies Eiropas kultūru daudzveidības vērtību būtībā un, 

visticamāk, būs vienīgais veids, kā izveidot taisnīgu un patiesi integrētu Eiropas Savienību, vienlaikus 

saglabājot kultūru. No otras puses, šķiet, ka nav neviena reāla risinājuma valodu barjeru pārvarēšanai. EK 

ir izvēlējusies efektivitāti un savās iestādēs virzās uz vienvalodas režīmu — praksē angļu valoda ir kļuvusi 

par vienīgo darba valodu. 

Šķiet, ka HLT ir vienīgais reālais veids, kā pārvarēt valodu barjeras, vienlaikus saglabājot kultūru 

daudzveidību un lingvistiskās tiesības. Tādēļ būtu paredzams, ka ES politikas programmā HLT ieņems 

nozīmīgu vietu. Tomēr, izmantojot tekstizraces paņēmienus, lai ar valodu tehnoloģiju saistītus terminus 

salīdzinātu ar citu populāru tehnoloģiju terminiem, analizējot vairāk nekā 3000 ES iestāžu tehniskus, 

politiskus un stratēģiskus dokumentus un publikācijas, ieguvām neiepriecinošus rezultātus. Valodu 

tehnoloģijai, salīdzinot ar citām populārām tehnoloģijām, ir maza nozīme, un šī plaisa pieaug. Tas nebūt 

nav pašsaprotami, ja apsveram šo tehnoloģiju nozīmi, lai pārvarētu valodu barjeras, kas kavē patiesi 

integrētas ES izveidi. 

Pašreizējos ES informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) politikas virzienos nav pienācīgi 

atspoguļota ne daudzvalodība, ne HLT. Faktiski 2015. gada digitālā vienotā tirgus stratēģijā daudzvalodu 

pakalpojumi ir tikai nedaudz minēti. Nav minēta HLT nozīme šo pakalpojumu sniegšanā vai tas, ka valoda 

ir viens no būtiskākajiem ES DSM šķēršļiem. Labā ziņa ir tāda, ka DSM stratēģijā ir ietvertas divas 

darbības, kas ir vērstas uz pētniecības veicināšanu par HLT un uz šo tehnoloģiju nodrošināšanu kā 

pakalpojumu, lai gan paredzētais finansējums ir pārāk mazs, lai panāktu pārmaiņas. 

Dažas ES valstis, piemēram, Apvienotā Karaliste, Īrija un jo īpaši Spānija, kā arī citas daudzvalodu valstis 

ārpus Eiropas, piemēram, Indija un Dienvidāfrika, ir izstrādājušas interesantus daudzvalodības un 

tehnoloģijas plānus, kas varētu sniegt lietderīgus politiskus ierosinājumus. Tiek cerēts, ka galu galā nozare 

un pētniecības grupas izstrādās stratēģiskākus plānus, kas sniegs vērtīgu ieskatu arī par daudzvalodu 

tehnoloģiju. 

Politikas ieteikumi, lai efektīvi izmantotu HLT  

Daudzvalodība Eiropā ir sarežģīts temats, kurā ir iesaistītas daudzas dažādu valstu ieinteresētās personas 

ar savstarpēji saistītām interesēm. Tādēļ neviens atsevišķs politikas virziens nespēj atrisināt iepriekšējās 

iedaļās aprakstītās problēmas. Gluži pretēji — lai patiešām izmantotu daudzvalodīgas Eiropas iespējas, 

mūsuprāt, ir vajadzīga kopīga un koordinēta rīcība Eiropas, valstu un reģionālos līmeņos, iesaistot 

ieinteresētās personas no valsts sektora, pilsoniskās sabiedrības, pētniecības iestādēm un nozarēm. Tādēļ 

tiek ierosināts uzsākt daudznozaru Eiropas valodu projektu, kas iekļautu vairākas darbības.  

Ierosinām EK uzņemties iniciatīvas koordinēšanas vadību. Par resursu nodrošināšanu savām valodām 

atbildība būtu jāuzņemas ne tikai Eiropas iestādēm, bet arī valstu un reģionālajām valdībām. Izpēti Eiropā 

vajadzētu vērst uz jaunas dziļās mašīnmācīšanās paradigmas veicināšanu attiecībā uz HLT, vienlaikus ar 

tehnoloģiju nodošanu atbalstot mazākas Eiropas valodas. Talantu trūkums un intelektuālā darbaspēka 

emigrācija būtu jāpārvērš par talantu radīšanu un intelektuālā darbaspēka iegūšanu. Izpētes un nozares 
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koordinācijai vajadzētu būs netraucētai, atvērtai un efektīvai, izmantojot visas pašreizējās Eiropas 

platformas. Valsts sektoram būtu jānodrošina savs saturs un pakalpojumi visās Eiropas valodās, 

vienlaikus veicinot HLT tirgus izaugsmi, īstenojot inovatīvu tehnoloģiju publiskos iepirkumus. Būtu 

jāizveido mehānismi inovatīvu Eiropas HLT uzņēmumu paplašināšanas sekmēšanai. Laika gaitā visā 

Eiropā būtu jāparedz stimuli uzņēmumiem, lai dažādajās Eiropas valodās nodrošinātu savu saturu, 

produktus un pakalpojumus un izveidotu pilnībā integrētu DSM. 

Lai sasniegtu šos mērķus, izmantojot daudzkritēriju analīzi, ir ierosināts politikas variantu kopums. 

Politikas virzieni ir strukturēti piecās grupās, proti, iestāžu politikas virzieni, pētniecības politikas virzieni, 

rūpniecības politikas virzieni, tirgus politikas virzieni un sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni. 

Iestāžu politikas virzieni ietver iniciatīvas pašreizējo iestāžu sistēmu pielāgošanai, lai izmantotu jaunās 

tehnoloģiju tendences un labāk reaģētu uz daudzvalodīgas Eiropas problēmām, vienlaikus pienācīgi 

novērtējot rezultātus. Pētniecības politikas virzieni ir vērsti uz Eiropas progresu nākamās paaudzes 

valodu tehnoloģiju izstrādes virzienā. Pētniecības politikas virzienu mērķis ir arī integrēt pētniecību un 

nozari, tādējādi nodrošinot Eiropai instrumentus resursu kopīgošanai, lai efektīvi konkurētu ar citiem 

tirgiem. Vienlaikus šie instrumenti palīdzēs sekmēt visu Eiropas iedzīvotāju līdztiesību ikdienas 

digitālajos lietojumos neatkarīgi no viņu valodas. Rūpniecības politikas virzieni sekmē konkurētspējīgu 

Eiropas uzņēmumu izveidi un izaugsmi, vienlaikus palielinot augsti kvalificētu darba ņēmēju pieejamību. 

Tirgus politikas virzienu mērķis ir uzlabot Eiropas HLT nozari, vairojot Eiropas ieinteresēto personu 

informētību par šo tehnoloģiju nozīmi, lai vēl vairāk palielinātu pieprasījumu pēc viņu pakalpojumiem. Ir 

kāds konkrēts politikas virziens, kas ir vērsts uz maziem tīmekļa komersantiem, lai viņi varētu piekļūt 

daudz lielākam tirgum, izmantojot HLT un iztulkojot informāciju savos tīmeklī bāzētajos veikalos. 

Īstenojot sabiedrisko pakalpojumu politikas virzienus, ir paredzēts izstrādāt daudzvalodīgus sabiedriskos 

pakalpojumus Eiropas, valstu, reģionālajās un vietējās pārvaldes iestādēs, vienlaikus izmantojot publiskā 

iepirkuma instrumentus un palīdzot palielināt inovatīvo HLT nozari. 

Turpmāk ir uzskaitīti ierosinātie politikas varianti. 

 Institucionālie politikas virzieni: 

o HLT nozīmes nostiprināšana ar daudzvalodību saistītu struktūru iestāžu sistēmā; 

o instrumentu izstrāde HLT politikas virzienu pienācīgai novērtēšanai. 

 Pētniecības politikas virzieni; 

o pētniecības pārvirzīšana un nostiprināšana LT jomā, īstenojot valodu projektu; 

o Eiropas LT platformas veicināšana datiem un pakalpojumiem; 

o tehnoloģiju plaisas novēršana starp Eiropas valodām. 

 Rūpniecības politikas virzieni: 

o ieguldījumu instrumentu izstrādes un uz HLT jaunuzņēmumiem vērstu veicināšanas 

programmu sekmēšana un atbalstīšana; 

o kvalificētu darbinieku pieejamības palielināšana HLT jomā. 

 Tirgus politikas virzieni: 

o informētības vairošana par uzņēmumu, valsts struktūru un iedzīvotāju ieguvumiem, ja 

tiešsaistes pakalpojumi, saturs un produkti būtu pieejami vairākās valodās; 

o Eiropas MVU e-komercijas tīmekļa vietņu automatizētas tulkošanas veicināšana. 

 Sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni: 

o inovatīvu tehnoloģiju publiskais iepirkums un pirmskomercializācijas publiskais iepirkums; 

o valstu un reģionālo publisko tīmekļa vietņu un dokumentu tulkošanas uz citām ES valodām, 

izmantojot HLT, sekmēšana. 
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1. Ievads 

Digitālais laikmets gan sniedz vienu no lielākajām izaugsmes iespējām, gan ir viens no lielākajiem 

izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas Savienība (ES).  

Valoda, proti, interaktīvas saskarnes, personālie asistenti un piekļuve informācijai un zināšanām, ir šīs 

digitālās pasaules pamatā. Eiropas daudzvalodība un tas, ka Eiropas uzņēmumos, organizācijās un skolās 

vienlaikus ir dažādas valodas, gan rada sarežģījumus, gan sniedz milzīgas iespējas.  

Lai ES varētu izmantot šīs digitālās iespējas, tai ir jāatrisina vairākas problēmas, piemēram, digitālā 

vienotā tirgus (DSM) konfigurēšana un piekļuves nodrošināšana sabiedriskajiem pakalpojumiem un 

saturam neatkarīgi no iedzīvotāju izmantotās valodas. 

Eiropas iedzīvotājiem ir jāspēj sazināties šī absolūti nepieciešamā Eiropas DSM valodu „pārrobežās”. 

Valodu tehnoloģijas var palīdzēt pārvarēt šo nozīmīgo šķērsli, vienlaikus atbalstot atsevišķu valodu brīvu 

un atklātu izmantošanu. Digitālajā laikmetā visiem Eiropas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzimtās 

valodas vajadzētu būt vienlīdzīgai iespējai sazināties vienam ar otru un ar ierīcēm, kā arī neierobežoti 

piekļūt zināšanām. 

Tomēr Eiropas HLT nozare saskaras ar nopietniem sarežģījumiem, un HLT nozares pārstāvji, kas nav 

Eiropas uzņēmumi, piemēram, Google vai Microsoft, iespējams, nav piemēroti, lai risinātu daudzvalodīgas 

Eiropas īpašās vajadzības. Faktiski paplašinās tehnoloģiju plaisa starp angļu valodu un citām oficiālām, 

otrām oficiālajām vai neoficiālām ES valodām, no kurām dažas jau, iespējams, saskaras ar digitālo 

izzušanu.  

Šādā kontekstā mūsu pirmais mērķis ir aprakstīt HLT pašreizējo situāciju Eiropā un kvantitatīvi aprakstīt 

valodu barjeru ekonomiskās, sociālās un lingvistiskās sekas digitālajā laikmetā, ja netiks īstenota nekāda 

rūpīgi izstrādāta politiskā rīcība. 

Mūsu otrais mērķis ir novērtēt, vai pašreizējos ES informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

politikas virzienos ir pienācīgi atspoguļota daudzvalodība un HLT. 

Mūsu pēdējais mērķis ir veikt politikas analīzi, lai novērtētu Eiropas politikas veidotājiem pieejamās 

dažādās iespējas valodu līdztiesības nodrošināšanai Eiropā. 

Pētījums ir strukturēts šādi: 

● pētījuma 2. nodaļā „Izmantotā metodika un resursi” ir aprakstīta pētījumā izmantotā metodika; 

● pētījuma 3. nodaļā „Pētnieciskā darba un secinājumu kopsavilkums” ir analizēta HLT pašreizējā 

situācija Eiropā, kvantitatīvi noteikta valodu barjeru sociālekonomiskā ietekme Eiropā un aprakstīti 

pašreizējie daudzvalodības un HLT politikas virzieni Eiropā; 

● pētījuma 4. nodaļā „Politikas iespējas” ir ieteiktas un novērtētas dažādas politikas iespējas konstatēto 

problēmu risināšanai; novērtējuma pamatā ir daudzkritēriju analīze, kurā ņemti vērā dažādi sociālie, 

ekonomiskie un politiskie faktori; 

● visbeidzot, 5. nodaļā „Secinājumi” ir apkopoti galvenie secinājumi un, pamatojoties uz politikas 

novērtējumu, sniegti ieteikumi Eiropas politikas veidotājiem. 
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2. Izmantotā metodika un resursi 

Pirmais izmantotais metodiskais resurss bija dokumentu izpēte. Ņemot vērā temata sarežģītību un 

apmēru un izpētes jautājumu daudzveidību, tika izmantoti dažādi informācijas avoti, piemēram:  

● galveno valsts un privāto ieinteresēto personu ziņojumi un īsi paziņojumi, kas ir tieši saistīti ar šiem 

tematiem; nozares redzējumu galvenokārt nodrošināja LT-Innovate (LT-Innovate, 2012b, 2013, 2016a); 

pētnieku nostāju galvenokārt aprakstīja federācija „Cracking the Language Barrier” (CRACKER & 

LT_Observatory, 2015); valstiskais redzējums ir atspoguļots vairākos Eiropas iestāžu dokumentos; 

uzmanība tika koncentrēta uz dokumentiem par Eiropas politikas virzieniem digitālā laikmeta un 

DSM jomā, jo īpaši tiem, kuros minēta daudzvalodība un valodu tehnoloģijas; 

● tādu specializējušos pārstāvju ziņojumi un īsi paziņojumi kā ideju laboratorijas un pētniecības grupas; 

īpaši interesanti bija ziņojumi, kas attiecas uz META-NET iniciatīvu (Rehm et al., 2014, 2016); 

● akadēmiskie ziņojumi un dokumenti, kuros parasti ir pausta neitrāla un objektīva nostāja, vienlaikus 

sniedzot kvantitatīvus pierādījumus; izmantojām Google Scholar, kurā meklējām terminus, kas būtu 

saistīti ar pētījumā ietvertajiem tematiem, piemēram, digitālais vienotais tirgus, valodu tehnoloģijas, 

minoritāšu valodas, e-komercija un šo terminu kombinācijas. 

Sistemātisku izpēti veica arī, izmantojot iepriekš minētajos ziņojumos ietvertās atsauces. Šīs atsauces īpaši 

lieti noderēja svarīgāko publisko dokumentu noteikšanai.  

Viens no šā pētījuma mērķiem bija atbalstīt kvalitatīvās analīzes galvenos secinājumus ar pierādījumiem. 

Šajā nolūkā izmantojām publiskas datu kopas, galvenokārt no Eiropas iestādēm (Eurostat, Eirobarometra) 

un citām starptautiskām organizācijām, piemēram, Pasaules Bankas. Gadījumos, kas publiska informācija 

nebija pieejama, izmantojām arī privātas datu kopas (Civic Consulting, 2011). Šīs vispārīgās datu kopas 

izmantojām, lai izveidotu konkrētas datu kopas par valodu barjerām starp valstīm un par attiecībām ar 

citiem tematiem, piemēram, darba ņēmēju mobilitāte un pārrobežu e-komercija. Kvantitatīvo analīzi veica, 

izmantojot atklātā pirmkoda statistikas programmu R. 

Eiropas struktūru nostāja HLT un daudzvalodības jautājumos, jo īpaši saistībā ar DSM, bija viens no 

jautājumiem, kuru bija lietderīgi analizēt. Lai to paveiktu, tika izmantoti lielo datu paņēmieni, piemēram, 

rasmošana un tekstizrace, lai apkopotu un analizētu aptuveni 3000 dokumentu un publikāciju, par ko 

šķita, ka tur, visticamāk, ir atspoguļots ES viedoklis un politikas virzieni saistībā ar šiem tematiem. 

Dokumentu saraksts ir iekļauts 7.6. pielikumā. 

Pēc kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšanas tika intervēti ārējie eksperti, lai gūtu papildu ieskatu 

un novērtētu izpētes galvenos secinājumus. Ekspertu vārdi, uzvārdi un amati ir norādīti 7.1. pielikumā, 

kur ir arī norādīti to ekspertu vārdi un uzvārdi, kas bija iesaistīti šā ziņojuma pirmā projekta pārskatīšanā. 

Galu galā visu šo informāciju izmantoja politikas analīzes veikšanai, lai, izmantojot daudzkritēriju 

novērtējuma matricu, noteiktu un novērtētu Eiropas politikas veidotājiem pieejamos dažādos politikas 

variantus. Kritēriji ir sīki izklāstīti 4.2. nodaļā. 
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3. Pētnieciskā darba un secinājumu kopsavilkums 

3.1. Valodu tehnoloģijas daudzvalodīgā Eiropā 

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par galvenajām valodu tehnoloģijām un resursiem, kā arī analizēta ar LT 

saistītās nozares un pētniecības pašreizējā situācija Eiropā. Tāpat ir analizēta tehnoloģiju plaisa starp angļu 

valodu un citām Eiropas valodām, uzsvaru liekot uz mazākām un minoritāšu valodām. 

3.1.1 Valodu tehnoloģijas — pārskats 

Valodu tehnoloģijas (LT)1 ir programmatūras sistēmas, kas ir izstrādātas valodas apstrādei visās tās 

formās, proti, mutiskā, rakstiskā vai zīmju valodas formā. LT ir ietvertas daudzos ikdienas digitālajos 

produktos, jo lielākā daļa no tiem savā ziņā izmanto valodu. Mobilās komunikācijas, sociālie plašsaziņas 

līdzekļi, intelektiskie palīgi un runas saskarnes izmaina veidu, kādā iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts 

pārvaldes iestādes sazinās ar digitālo pasauli. LT ir ļoti svarīgas tehnoloģijas, kas veicina šo digitālo 

revolūciju. Pēdējā desmitgadē panāktais iespaidīgais progress ļauj prognozēt, ka tuvākajā nākotnē 

mijiedarbība ar intelektiskām lietotnēm būs norma. Tomēr valodu tehnoloģijas pēc definīcijas balstās uz 

valodu, un līdzšinējais progress galvenokārt ir saistīts tikai ar vienu valodu — angļu. 

Lielākā daļa uz HLT balstīto lietotņu valodas analīzei un izstrādei izmanto to pašu lielo un heterogēno 

pamatpaņēmienu un rīku grupu, piemēram, sadalītājus, runas daļas tagotājus, sintaktiskos parsētājus, 

informācijas izguves rīkus, runas atpazīšanas programmatūru un runas sintēzes programmas. Daudzi no 

šiem rīkiem ir atkarīgi no konkrētām lingvistiskām datu kopām vai valodas resursiem. Piemēram, 

mašīntulkošanas sistēmām ir nepieciešami lieli pielīdzinātu divvalodu tekstu apkopojumi. Citiem rīkiem 

ir vajadzīgi anotētie korpusi, parsētie korpusi, gramatika, vārdu krājumi, tēzauri, termini, vārdnīcas, 

ontoloģijas un valodu modeļi. Turpmāk sniegts pārskats par šiem heterogēnajiem paņēmieniem, kas 

sakārtoti trīs galvenajos segmentos, kā norādīts 1. attēlā:  

● semantiskās tehnoloģijas, kas balstās uz teksta analītiku un informācijas izguves tehnoloģijām, 

ļaujot ātrāk un vieglāk apstrādāt un meklēt (lielos) datus;  

● runas tehnoloģijas, kas nodrošina dabisku mijiedarbību, balstoties uz saziņu starp cilvēkiem un 

ierīcēm, un 

● mašīntulkošana, kas ir pilnīga valodu tehnoloģija, kura spēj pārvarēt valodu barjeru. 

                                                           

 

1 Valodu tehnoloģija ir stabila pētniecības joma, par kuru pieejami daudzi literatūras avoti. Intereses gadījumā plašāku 

informāciju var atrast divos labos ievaddokumentos, proti, (Jurafsky un Martin, 2009. gads) un (Manning un Schütze, 

1999. gads). 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

19 

1. attēls. Valodu tehnoloģijas — rīki un resursi 

 

 

Avots. Attēls paņemts no (LT-Innovate, 2013) 

 

3.1.1.1 Semantiskās tehnoloģijas 

Semantiskās tehnoloģijas ir termins, kas ietver visas tehnoloģijas, kuras neapstrādātu tekstu spēj pārveidot 

„intelektiskā saturā”. Intelektisks saturs ir teksta saturs, kas ir izanalizēts ar atbilstīgiem teksta analīzes 

rīkiem un pēc tam papildināts ar strukturālām un semantiskām anotācijām.  

Piemēram, teikumu „Joseph Bech bija Luksemburgas politiķis, kas 20. gadsimta 50. gadu sākumā palīdzēja izveidot 

Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un kas bija viens no vadošajiem Eiropas integrācijas virzītājiem 20. gadsimta 

50. gadu beigās” var papildināt ar tādām anotācijām kā: 

Joseph Bech: PERSONA (https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bech); 

Luksemburgas: no Luksemburgas VIETA (https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg); 

Eiropas Ogļu un tērauda kopiena: ORGANIZĀCIJA 

(https://en.wikipedia.org/wiki/European_Coal_and_Steel_Community); 

20. gadsimta 50. gadu sākumā: LAIKS; 

Eiropas integrācija: JĒDZIENS (https://en.wikipedia.org/wiki/European_integration). 

Tāpat var noteikt vienību attiecības, piemēram: 

ir_no [Joseph Bech, Luksemburga]; 

izveidot [Joseph Bech, Eiropas Ogļu un tērauda kopiena]; 

vadošais_virzītājs [Joseph Bech, Eiropas integrācija]. 

Izmantojot dažādus analīzes rīkus, būtu iespējams pievienot daudzas citas anotācijas: gramatikas 

informāciju, sinonīmus, ontoloģijas attiecības, noskaņojumu vai polaritāti utt. Galu galā rakstzīmju 

sākotnējā virkne kļūst par strukturētu daudzdimensiju objektu, kas piemērotai lietotnei spēj nodrošināt 

intelektisku vai semantisku interpretāciju.  

Analizēts teksts patiešām ir pamatā ikvienai intelektiskai tehnoloģijai vai lietotnei, piemēram, semantiskai 

meklēšanai, ieteikumiem, pamatojumam, dialoga pārvaldībai, jautājumu atbildēšanai, viedokļa izracei, 

teksta kopsavilkumam utt. 

Dabiskās valodas apstrāde (NLP) ir novirziens, kas tradicionāli ietver jēgpilnas informācijas automātiskas 

izguves procesu no teksta. Gandrīz visi pašreizējie pētījumi NLP jomā balstās uz statistisku 
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mašīnmācīšanos un, nesenākā pagātnē, uz neironu tīkliem vai „dziļo mašīnmācīšanos”. Lielākā daļa 

iepriekšējo sistēmu (aptuveni līdz 20. gadsimta 90. gadiem) bija no lieliem noteikumu kopumiem, kuru 

kodēšanu bija manuāli veikuši lingvistikas eksperti. Dažas no šīm uz noteikumiem balstītajām (vai 

simboliskajām) sistēmām nozare joprojām izmanto. Kā tiks sīkāk izklāstīts nodaļā par mašīntulkošanu, 

skaitļošanas jaudas palielināšanās un piekļuve aizvien lielākam digitālo datu apjomam ir veicinājuši 

statistisku pieeju izmantošanu, kas ļauj automātiski izgūt vai apgūt lingvistiskus noteikumus, izmantojot 

lielu tekstu korpusu analīzi.  

Lai nodrošinātu vispārēju priekšstatu par šo jomu, 1. tabulā ir apkopots neizsmeļošs saraksts ar biežāk 

sastopamajiem NLP uzdevumiem (kopā ar īsu aprakstu katram uzdevumam). Daudzi no tiem ir 

apakšuzdevumi, ko var izmantot lielāku NLP uzdevumu vai lietotņu izstrādei. 

 

1. tabula. Kopīgi NLP uzdevumi 

NLP uzdevums Apraksts 

Koreferences lēmums 

Nosaka, kuri vārdi (minējumi) attiecas uz tiem pašiem objektiem (vienībām) tekstā. 

Piemēram, trīs pasvītroti minējumi: Angela Doroteja Merkele ir vācu politiķe. Kopš 

2005. gada Merkele ir bijusi Vācijas kanclere, un kopš 2000. gada viņa ir bijusi 

Kristīgo demokrātu savienības (CDU) vadītāja. 

Diskursa analīze Nosaka savienota teksta diskursa struktūru. 

Morfoloģiskā analīze 
Atsevišķas un/vai iezīmētas morfēmas ar kategorijas tagiem. Piemēram, bella (IT) 

vienskaitlis, siev. dz. 

Lemmatizēšana 
Apvieno dažādas fleksīvās vārda formas, lai tās varētu analizēt kā vienumu, parasti 

lemmu. Piemēram, bello (bella, belle, belli). 

Nosaukto vienību atpazīšana 

(NER) 

Nosaka īpašvārdus tekstā un to, kāda veida īpašvārdi tie ir (piemēram, personas, 

vietas, organizācijas īpašvārds). 

Vienību saikņu noteikšana 

Tekstā minēto vienību identitātes noteikšana. Piemēram, vārds Vašingtona frāzē 

„Vašingtonas piepilsēta” ir saistīts ar Wikipedia ierakstu Vašingtona D. C., nevis ar 

Vašingtonas_(štatu) vai Džordžu_Vašingtonu. 

Runas daļas tagošana 
Nosaka runas daļu katram teikuma vārdam (t. i., lietvārdu, darbības vārdu, īpašības 

vārdu utt.) un, iespējams, to apakšveidus. 

Parsēšana 
Teikuma analīze, kurā nosaka sastāvdaļas (piemēram, lietvārdu frāzes, darbības 

vārdu grupas utt.). 

Semantiskās nozīmes anotēšana 

Ar teikuma izteicēju vai darbības vārdu saistīto semantisko argumentu noteikšana 

un klasificēšana pēc to konkrētās nozīmes. Piemēram, teikumā „Mērija pārdeva 

grāmatu Džonam” vārds „pārdot” ir izteicējs, „Mērija” ir pārdevējs (teikuma 

priekšmets), „grāmata” ir preces (teikuma loceklis) un „Džons” ir saņēmējs. Ņemiet 

vērā, ka teikumam „Grāmata tika pārdota Džonam” ir atšķirīga sintaktiskā forma, 

bet tāda pati semantiskā nozīme. 

Attiecību izguve 

Nosaka vienību attiecības. Piemēram, no teikuma „Baraks Obama apprecēja 

Mišelu Obamu 1992. gadā” automātiski saprotam, ka Mišela Obama ir Baraka 

Obamas sieva. 

Teikumu segmentācija Atrod teikumu robežas tekstā. 
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Tematu segmentācija un 

identificēšana 
Sadala tekstu segmentos pēc tematiem un identificē segmenta tematu. 

Sadalīšana daļiņās 

Teksta sadalīšana vārdos, frāzēs, simbolos vai citos jēgpilnos elementos, ko sauc par 

daļiņām un kas pēc tam kļūst par ievaddatiem šādas parsēšanas vai teksta izguves 

tālākai apstrādei. 

Vārda jēgas neviennozīmības 

novēršana 

Nosaka, kura vārda konkrētā nozīme tiek izmantota teikumā, ja vārdam ir vairākas 

nozīmes. 

Lielo un mazo burtu lietojums 
Nosaka atbilstīgu lielo un mazo burtu lietojumu vārdiem, ja šāda informācija nav 

pieejama. 

Valodas identifikācija Nosaka, kurā dabiskajā valodā tika sākotnēji nodrošināts konkrēts saturs. 

Terminu izguve Attiecīgo terminu automātiska izguve no konkrēta teksta korpusa. 

Valodas pārbaude 

(pareizrakstības pārbaude, 

gramatikas labojumi, autorēšanas 

atbalsts) 

Vārdu pareizrakstības kļūdu un gramatiski nepareizu konstrukciju, kā arī 

konkrētām tehniskajām norādēm neatbilstīgu konstrukciju atzīmēšana. 

Avots. Sagatavoja autori. 

 

Ir izstrādāts samērā daudz atvērtu un patentētu platformu, kas nodrošina teksta analīzes pakalpojumus, 

piemēram, Pensilvānijas Universitātes dabiskās valodas rīkkopa (NLTK), Google mākoņdatošanas NLP 

API, Microsoft LUIS pakalpojums un IBM NL klasifikators. 

3.2.1.1 Runas tehnoloģijas 

Runas tehnoloģijas ir saskarnes cilvēka saziņai ar datoru un nodrošina multimodālu, tostarp ierunātu, 

mijiedarbību. To mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju komunicēt ar ierīci, izmantojot runu. Mobilā pasaulē, 

kā arī ikvienam, kam vajadzīga brīvroku pieeja datošanas vai saziņas uzdevumiem, balss ir būtiska 

saskarne. Tikai 20. gadsimta 90. gadu beigās uzņēmumi sāka investēt interaktīvās runas sistēmās, kas drīz 

vien kļuva par ļoti svarīgām tehnoloģijām zvanu centriem. Tajā laikā runas atpazīšanas programmu 

piegādātāji koncentrēja uzmanību uz klientu apkalpošanu ar runas atpazīšanas pamatlietotnēm, 

piemēram, numura balssastādi, izsaukuma maršrutēšanu utt. Pašreiz progresīvas lietotnes spēj pieņemt 

ļoti dažādus un sarežģītus zvanītāja pieprasījumus, nodrošinot pilnībā automatizētus darījumus vai 

klienta pašapkalpošanos, kas ietver (bet ne tikai) maksājumu pieņemšanu un izklaides pasākumu biļešu 

pārdošanu, banku darījumus vai personas datu apkopošanu. Faktiski gandrīz ikviens nozares segments 

(komunikācijas, finanšu pakalpojumi, valdība, veselības aprūpe, mazumtirdzniecība, tūrisms utt.) pašreiz 

ir konkrētā līmenī ieviesis automatizētu runas dialogu, sākot ar vienkāršiem izsaukuma maršrutētājiem 

un beidzot ar pilnībā automatizētu pašapkalpošanos, pat lai iegādātos lietotnes vai apstrādātu darījumu 

par tām. 

Ierīces var nodrošināt abus dialoga virzienus, proti, gan runas veidošanu (jeb teksta pārvēršanu runā, 

TTS), gan runas analīzi (jeb automātisko runas atpazīšanu, ASR). Jaunākās ASR sistēmas vai nu: 

 ir neatkarīgas no runātāja, t. i., spēj atpazīt lielas cilvēku grupas runas modeli un atbildēt 

daudziem lietotājiem;  

 ir atkarīgas no runātāja, t. i., spēj atpazīt tikai vienas tādas personas runas modeli, kura ir 

konkrēti „apmācījusi” sistēmu. Šī tehnoloģija ir ietverta komerciālās diktēšanas pakotnēs 

medicīnas, juridiskām un darījumdarbības profesionālām transkripcijām. 
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Apsverot teksta pārvēršanas runā sistēmas — šīs tehnoloģijas pilnveide kopā ar interaktīvām platformām 

(piemēram, mobilām vai spēļu platformām) paver jaunas iespējas runas lietotnēm. Jānorāda uz tādiem 

elementiem kā dabiskas balsis daudz lielākam skaitam valodu, ko izmanto izglītojošā un spēļu vidē, kā 

arī interaktīvā piekļuvē tīmeklim. 

Skatoties nākotnē un ņemot vērā tādu ievērojamu personu viedokli kā Google izpilddirektors Sundar Pichai 

(Bort, 2016), notiek pāreja no mobilo ierīču vadītas pasaules uz mākslīgā intelekta (AI) vadītu pasauli. 

Runas LT ir ietvertas daudzajos AI scenārijos, kas strauji kļūst par tradicionālu rīcību, piemēram, turpmāk 

uzskaitīti scenāriji, kuri ir noteikti Dialogvalodas interaktīvo tehnoloģiju inovācijas alianses2 ceļvedī. 

Jānorāda, ka daudzi no minētajiem scenārijiem papildus runas tehnoloģijām ietver arī semantiskās un 

mašīntulkošanas tehnoloģijas. 

1. Adaptīvas dialogvalodas saskarnes visiem: 

a.  produkti un pakalpojumi adaptīvām saskarnēm, kas nodrošina paplašinātās realitātes 

risinājumus vietējām interaktivitātes problēmām, balstoties uz zināmo informāciju par jums; 

jūsu viedais personālais asistents nosūtīs jūsu datus jūsu automašīnai, televizoram utt., lai 

nodrošinātu, ka šīs ierīces spēj pienācīgi adaptēties; 

b.  intelektiskas valkājamierīces, piemēram, viedās brilles, viedie rokas pulksteņi, dažādu veidu 

organisma funkciju uzraudzības ierīces un viedais apģērbs panāks dažu statisku informācijas 

līdzekļu interaktivitāti; 

c.  automātiskā saskarnes subtitrēšana atklāti palīdzēs pārvarēt valodas barjeru, automātiski 

iztulkojot runu un rakstisku tekstu lietotāja vajadzībām. 

2. Viedie personālie asistenti: 

a.  vispārīgi personālie asistenti funkcionēs kā vieds atbalsta pakalpojums, kas ietver visu veidu 

informāciju, atgādinājumus un atbalsta pakalpojumus saistībā ar dzīvesveidu un darbu, sākot ar 

kalendāriem un beidzot ar vietēji pieejamiem izdevīgiem pirkumiem un televīzijas un filmu 

repertuāra pārvaldību; šādi asistenti izstrādās prognozes vai ieteikumus, pamatojoties un 

personas datiem un attiecībām starp lietotāju un reālo un virtuālo pasauli; tie izšķiros saites, lai 

atvieglotu piekļuvi lietotāja veselības aprūpes grafikam, ceļojumiem un banku darījumiem, kā 

arī nodrošinās rūpīgu pārvaldību attiecībā uz draugu, kolēģu un sekotāju tīkliem, attiecīgajiem 

sociālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem utt.; 

b.  uz kontekstu balstīti personālie asistenti, ko izmantos dažādu veidu darbiem, mājsaimniecības 

pārvaldībai, ceļojumiem/tūrismam, transportlīdzekļu vadīšanai utt. un kas nereti ir cieši saistīti 

ar konkrētu objektu vai lietu. 

3. Aktīva piekļuve informācijai: 

a.  interaktīva multivides meklēšana tekstā, video, attēlā, skaņā, mūzikā, runā, emocijās, tonējumā, 

vērtību sistēmās utt.; ilgtermiņā var tikt iegūta pilnvērtīga dialogvalodas meklēšana un 

pasākumu paziņojumi, ietverot to prediktīvu pārvaldību (slimība, negadījumi, krīzes, laika 

apstākļi, ekoloģija utt.), izmantojot saites uz zināšanu bāzēm, datubāzēm, ekspertiem utt.;  

b.  imersīvais intelekts — ļauj profesionālām kopienām izveidot „pasaules”, kurās tās var labāk 

izpētīt, izsekot un izprast kādu bagātīgu datu kontekstu; tādējādi var tikt izdarīts iepriekš 

nepieredzēts e-atklājums tādās jomās kā finanses, jurisprudence, farmācija un medicīna; 

                                                           

 

2 Conversational Interaction Technology Innovation Alliance. (Renals et al., 2015; ‘ROCKIT Project: Roadmap 
for Conversational Interaction Technologies’, n.d.) 
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patērētāju līmenī tas nodrošinās bagātīgus multimodālus veidus mijiedarbībai ar datiem (3D, 

avatāri utt.). 

4. Komunikatīvi roboti: 

a.  sociālie un mājsaimniecības roboti nodrošinās ne tikai fizisku, bet arī interaktīvu atbalstu; 

uzmanība tiek koncentrēta uz „sociālajiem aspektiem”, kuros mijiedarbības modalitātei ir 

izšķirīga nozīme; papildus mājsaimniecības robotiem var arī apgalvot, ka attīstību automobiļu 

jomā varētu interpretēt kā sociālo robotu attīstību;  

b.  spēļu roboti — sociālajiem robotiem piemīt milzīgs potenciāls funkcionēt kā intelektiskām 

mācību rotaļlietām; vērā ņemamākā tendence ir tādu lietotņu nozīme, kas ir paredzētas tieši 

bērniem un jauniešiem, kā arī tas, cik svarīgi ir panākt, lai jaunu tehnoloģiju izmantošana arī 

turpmāk būtu aizraujoša; 

c.  biroja/darbavietas atbalsta roboti. 

5. Kopīga sadarbība un radošums: 

a.  spēļu saskarnes — daudzām jaunām tehnoloģijām spēles ir sevi apliecinājušas kā svarīgs 

pārbaudījums, kurā sevi pierādīt; paredzams, kas tas attieksies arī uz dialogvalodas 

tehnoloģijām kopā ar 3D, paplašināto realitāti, haptiku un žestiem; turklāt sociāli interaktīvas 

spēles var nodrošināt pievienoto vērtību, ļaujot spēlētājiem sazināties dažādās valodās un starp 

dažādam kultūrām;  

b.  atbalsts sanāksmēm un sadarbībai — tiešsaistē organizētas sanāksmes joprojām liek 

dalībniekiem justies samērā neērti, taču iespējai sanākt kopā cilvēkiem ar līdzīgām interesēm, lai 

kopīgotu savas darbības un spētu viegli apspriesties par un strādāt pie kopīgas problēmas, 

vienlaikus ņemot vērā starp šādiem cilvēkiem izveidojušās valodu barjeras, varētu būt liela 

ietekme; tas varētu ietvert videokonferences ar teleklātbūtni un integrētu daudzvalodu atbalstu, 

zināšanu uzraudzību un diskrētus prediktīvus aicinājumus sanāksmes laikā, sanāksmes 

protokola pārvaldību, saziņu pēc sanāksmes un sanāksmes kopsavilkumus; 

c.  filmu/video izstrādes paātrinātājs, sagatavošanas un pēcsagatavošanas procesos izmantojot 

video, audio, runas un valodas apstrādes tehnoloģijas. 

3.1.1.3 Mašīntulkošana 

Doma par digitālu datoru izmantošanu dabisko valodu tulkošanai radās jau 20. gadsimta 50. gados aukstā 

kara kontekstā. Tajā laikā šī metode paredzēja divvalodu vārdnīcu izmantošanu, lai veiktu tulkojumu 

vārdu pa vārdam, bet šāda metode viena pati nespēja nodrošināt labu tulkojumu daudznozīmīguma un 

vārdu kārtības un gramatikas sistēmu lielo atšķirību starp valodām utt. dēļ. Valodas neviennozīmība rada 

būtisku sarežģījumu gan leksikas līmenī, proti, daudznozīmīguma dēļ (piemēram, vārdu muñeca spāņu 

valodā uz angļu valodu tulko gan kā plaukstas locītava (wrist), gan lelle (doll)), gan sintakses līmenī 

(piemēram, teikumu „Sieviete redzēja automašīnu un arī savu vīru” vācu valodā var tulkot divos dažādos 

veidos: „Die Frau sah das Auto und ihr Mann auch” un „Die Frau sah das Auto und ihren Mann auch”). 

Uz noteikumiem balstītas mašīntulkošanas (MT) sistēmas pārspēja tulkojumus vārdu pa vārdam. To 

pamatā bija lingvistikas ekspertu sagatavoti gramatikas noteikumi. Uz noteikumiem balstītas (jeb 

zināšanu vadītas) sistēmas analizē ievadīto tekstu un izveido starpposma simbolisko reprezentāciju, no 

kuras var veikt tulkojumu uz mērķa valodu. Šo sistēmu precizitāte ir savā ziņā atkarīga no plašu 

vienvalodas un divvalodu vārdu krājumu pieejamības, ko papildina morfoloģiskā, sintaktiskā un 

semantiskā informācija, kā arī lielas gramatikas un tulkošanas noteikumu kopas, kuras tiek rūpīgi 

izstrādātas un testētas. Tādēļ tas ir ilgstošs un dārgs process, kas, iespējams, ir bezgalīgs, jo valoda un 

tulkošanas process pēc būtības ir sarežģīti. 

Pieaugot skaitļošanas jaudai un paplašinoties un palētinoties piekļuvei digitāliem datiem, 20. gadsimta 

90. gadu beigās un 21. gadsimta sākumā sāka palielināties interese par statistiskām pieejām 
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mašīntulkošanai. Statistiskas jeb datu virzītas MT sistēmas (SMT) automātiski izgūst tulkošanas 

noteikumus no jau iztulkota teksta, ko sauc par paralēlo korpusu, kā arī par divvalodu korpusu, un tajā 

ikviens teikums vai segments ir sasaistīts ar atbilstīgo tulkojumu otrā valodā. No sasaistītajiem 

segmentiem SMT sistēmas apgūst divvalodu vārdu vai frāžu kartēšanu. Nozīmīgs paralēlais korpuss, ko 

nereti izmanto SMT sistēmu informēšanai, ir daudzvalodu ANO korpuss un Europarl, kurā ir Eiropas 

Parlamenta procedūras 11 Eiropas valodās. Datu virzīta MT nodrošina priekšrocības ne tikai tādēļ, ka ir 

vajadzīga mazāka cilvēku piepūle, bet arī tādēļ, ka tā var aptvert īpašus valodas elementus (piemēram, 

idiomātiskus izteicienus), kas zināšanu virzītās sistēmās netiek ņemti vērā. Tomēr mašīntulkošanai ir arī 

ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar vārdu kārtības atšķirībām un attālinātām sakarībām. To, ka zināšanu 

virzītu un datu virzītu sistēmu priekšrocības un nepilnības parasti ir savstarpēji papildinošas, labprāt 

izmanto hibrīdās pieejās, kurās ir apvienotas abas šīs metodikas. 

Tomēr laikposmā no 2000. līdz 2010. gadam šajā jomā dominēja uz noteikumiem balstītas MT sistēmas, ko 

daļēji noteica datošanas resursu augstās izmaksas. Joprojām ir uzņēmumi, kas pašreiz piedāvā labus, uz 

noteikumiem balstītus risinājumus, bet lielākoties tie ir hibrīdi risinājumi. Tikai 2010.–2012. gadā Eiropas 

Komisijas finansētā (galvenokārt ar tādu projektu starpniecību kā Euromatrix, LetsMT! un citi) bezmaksas 

SMT sistēma Moses (Koehn et al., 2007)kļuva par pamatu, uz kuru turpmāk balstīja gandrīz visas jaunās 

komerciālās SMT sistēmas. SMT pārorientēja uzmanību no lingvistiskās rakstīšanas noteikumiem uz tādu 

sasaistītu korpusu iegūšanu, kas ir vajadzīgi SMT sistēmu „apmācīšanai”.  

Tulkošana nenoliedzami ir LT jomas darbietilpīgākais segments. Tulkošanas profesionāļu tirgū tulkošanas 

aģentūras klusu, bet noteikti no „cilvēka veikta tulkojuma” pāriet uz „mašīntulkošanu ar pēcrediģēšanu”, 

un dažas tulkošanas aģentūras arī aktīvi izstrādā pašas savas programmas, izmantojot atklātā pirmkoda 

programmatūru, piemēram, Moses. Lielākajai daļai lietotņu cilvēka veikta tulkojuma bez automatizācijas 

izmaksas gluži vienkārši ir pārmēru augstas. Pašreizējās mašīntulkošanas sistēmas parasti nodrošina 

pietiekami kvalitatīvu tulkojumu, lai teksts būtu saprotams, bet ne gatavs publicēšanai. Lai iegūtu 

kvalitatīvu tulkojumu, joprojām ir obligāti nepieciešama cilvēka veikta pārskatīšana un pēcrediģēšana. 

Dažu pēdējo gadu laikā šķita, ka SMT ir sasniegusi tādu kā kvalitātes stacionāro posmu, līdz 2014. gadā 

uzmanības centrā atgriezās „jauni vecā” paradigma, kuras saknes meklējamas 20. gadsimta 80. gadu 

mākslīga intelekta jomā un kuru sākotnēji izmantoja attēlu apstrādei, proti, neironu tīkli. Mākslīgs neironu 

tīkls ir modelis, kas izstrādāts, iedvesmojoties no cilvēka smadzeņu funkcionālajiem aspektiem un 

struktūras un ko izmanto, lai aplēstu vai aptuveni noteiktu funkcijas, kuras var būt atkarīgas no liela 

apjoma ievaddatiem, kas parasti nav zināmi. Neironu mašīntulkošanas (NMT) lielākais panākums pēdējo 

divu gadu laikā ir bijusi spēja apgūt vesela teikuma kartēšanu no avota valodas uz mērķa valodu un visu 

vienā piegājienā nevis, lai veiktu tulkojumu vārdu pa vārdam, frāzi pa frāzei vai gabaliņu pa gabaliņam, 

kā to darīja ar agrīnākām pieejām3. Tas novērš problēmas, kuras bija saistītas ar attālām atkarībām un 

vārdu kārtības variācijām, jo sistēma apgūst uzreiz veselus teikumus. NMT ir arī trūkumi. Neironu tīkliem 

ir vajadzīgs liels apjoms apmācības datu viena miljona teikumu pāru secībā, un joprojām nav atbilstīga 

risinājuma retu vai neredzētu vārdu tulkošanai, lai gan ir izteikti daži priekšlikumi šīs problēmas 

risināšanai, piemēram, izmantojot uz rakstzīmēm balstītu modelēšanu. Otrs lielākais trūkums ir tāds, ka 

lielu neironu tīklu efektīvai apmācībai ir vajadzīga ļoti jaudīga aparatūra. Jau SMT ir vajadzīga liela 

atmiņa, lai saglabātu tulkojumu paraugus, un centrālie procesori (CPU) ar vairākiem kodoliem, lai 

apmācību būtu iespējams veikt paralēli, savukārt NMT apmācībai ir vajadzīgi augstāka līmeņa GPU (t. i., 

grafikas procesori).  

MT konferencēs daudzas apspriedes un plakāti pašreiz tiek veltīti virzībai un progresam NMT jomā, un 

abi lielie uzņēmumi Google un Microsoft strādā pie tā, kā izmantot NMT savos tulkošanas produktos, jo 

                                                           

 

3 Neironu mašīntulkošana būs revolucionārs sasniegums (Neural Machine Translation is the Next Big Thing), Dave Landan 
publikācija blogā, 2016. gada maijs. 
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īpaši pievēršoties tam, kā NMT varētu būtiski uzlabot kvalitāti tulkojumiem starp Āzijas un Eiropas 

valodām. Viss liecina par to, ka nākamos gados ir paredzams būtisks progress MT jomā. Jaunākais 

apliecinājums tam ir 2016. gada 27. septembrī ziņās nonākusī informācija: Google norāda, ka tā jaunais 

mākslīgā intelekta vadītais tulkošanas rīks nodrošina rezultātu, kas ir gandrīz identisks cilvēka veiktam 

tulkojumam (QUARTZ, 2016), paskaidrojot, ka Google uz neironu tīkliem balstītā izpētes MT sistēma jau 

tiek ražota, vismaz sākotnējiem valodu pāriem. Arī Eiropas uzņēmumi virzās uz to, lai sāktu ražot savas 

NMT sistēmas, kuru tulkošanas kvalitāte ir būtiski pilnveidota gan attiecībā uz lielākām valodām 

(Systran), gan mazākām ES valodām (Tilde). 

3.1.1.4 Zīmju valodu tehnoloģijas 

Zīmju valodas (SL) ir lingvistiskas sistēmas, kas mutvārdu skaņu vietā nozīmes paušanai izmanto 

grafiskas zīmes, kuras rada ar plaukstām, rokām, ķermeni un sejas vaibstiem. Zīmju un mutvārdu valodu 

būtiska atšķirība ir tas, ka zīmju valodās izmanto trīsdimensiju telpu ar gramatisku funkciju, savukārt 

mutvārdu skaņas ir lineāras. 

Tāpat kā mutvārdu valodas gadījumā vienā valstī var būt vairākas zīmju valodas. Piemēram, Beļģijā ir 

divas zīmju valodas (Francijas beļģu zīmju valoda un flāmu zīmju valoda). Arī Spānijā ir divas zīmju 

valodas (spāņu zīmju valoda un kataloniešu zīmju valoda). Turklāt valstīs, kurās runā vienā un tajā pašā 

valodā, piemēram, AK un Īrijā, ir atšķirīgas zīmju valodas. To nosaka vēsturiskā attīstība, kas atšķiras no 

mutvārdu valodu vēsturiskās atšķirības. 

Līdzīgi mutvārdu valodu tehnoloģijām SL tehnoloģijas cenšas aptvert abus dialoga virzienus, proti, SL 

ģenerēšanu un SL atpazīšanu. SL automatizētā tulkošana ir īpaša joma, kas aptver abus minētos virzienus.  

 SL ģenerēšana ir dabiskās valodas multimodālas ģenerēšanas īpaša forma, kas izmanto vairākus 

lingvistisko izvaddatu kanālus. Tai ir lietotnes, lai ģenerētu žestu animācijas un citus saziņas 

signālus, ko nav viegli kodēt kā teksta virkni. Lai pārraidītu SL ģenerēšanas izvaddatus, var 

izmantot zīmju avatārus. 

 SL atpazīšana joprojām ir sarežģīts uzdevums datoru redzējuma un cilvēku un datoru 

mijiedarbības jomā. 

 Automatizētas SL tulkošanas mērķis ir iztulkot mutvārdu (vai rakstu) valodu uz SL vai otrādi, 

piemēram, no angļu valodas uz amerikāņu zīmju valodu.  

Dažas zīmju valodu tehnoloģijas ir saistītas ar vēl lielākiem sarežģījumiem nekā standarta valodu 

tehnoloģijas, tomēr tām varētu būt ļoti liela ietekme uz zināšanu, informācijas un pakalpojumu pieejamību 

nedzirdīgām personām.  

3.1.2 Lingvistiskie resursi un dati 

3.1.2.1 Korpusi 

Nav noliedzams, ka valodu tehnoloģijām ir vajadzīgs teksts (digitālā formātā). Digitālu tekstu lielu 

krājumu, kas apkopots kādam mērķim, vai vienkārši izmantojot iespēju, tradicionāli sauc par korpusu 

(korpusiem). Statistiskas sistēmas (ko dēvē arī par mašīnmācīšanās sistēmām) tiek apmācītas ar korpusu 

palīdzību. Korpusi var sastāvēt no neapstrādāta teksta, bet var ietvert arī lingvistiskas anotācijas, kas ir 

saistītas ar šo tekstu. Lingvistisku anotāciju raksturīgi piemēri ir runas daļas tagi un lemma (vai vārda 

pamatforma). Turpmāk 2. attēlā ir salīdzināta Brown korpusa fragmenta redakcija bez tagiem ar redakciju, 

kura anotēta ar runas daļas tagiem (ietverot morfosintaktisko informāciju). 
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2. attēls. Brown korpusa fragmenta redakcijas bez tagiem salīdzinājums ar redakciju, kura anotēta ar 
runas daļas tagiem 

 

Avots. Paņemts no Brown korpusa. 

 

Dažiem korpusiem ir anotācijas ar lingvistiskās analīzes papildu struktūras līmeņiem, jo īpaši vairāki mazi 

korpusi var būt sintaktiski parsēti. Šādus korpusus parasti sauc par sintaktiskiem parsētiem korpusiem. 

Tā kā ir grūti nodrošināt, lai viss korpuss būtu pilnībā un konsekventi anotēts, t. i., manuāli pārskatīts, 

šādi korpusi parasti ir mazāki un satur aptuveni vienu līdz trīs miljonus vārdu. Ir iespējami citi 

lingvistiskās strukturētās analīzes līmeņi, tostarp morfoloģijas, semantikas un pragmatikas anotācijas. 

Turpmāk 3. attēlā ir norādīts anotēts teikums no Penn parsētā korpusa, kas ir populārākais sintaktiski 

anotētais korpuss angļu valodai un ko regulāri izmanto statistisku parsēšanas rīku apmācībai. 

 

3. attēls. Anotēts teikums no Penn parsētā korpusa 

 

Avots. Paņemts no Penn parsētā korpusa. 

Korpusi var arī būt audioieraksti un audiovizuāli dati. Šādu veidu resursus izmanto, piemēram, runas 

tehnoloģijas. Multivides korpusu anotēšana ietver ar laiku kodētas transkripcijas un lingvistiskās 

anotācijas transkripcijām.  

Savukārt zīmju valodu korpusiem ir jāreģistrē zīmju valodu trīsdimensiju būtība, tādēļ šo valodu 

anotēšana ir sarežģīta un dārga. Tādējādi zīmju valodām parasti ir ļoti maz resursu. Lielākajai daļai 

Eiropas zīmju valodu vispār nav korpusu. Vairums pašreizējo zīmju valodu korpusu ir vērsts uz video 

anotāciju, piemēram, NCSLGR korpuss (Zīmju valodas un žestu resursu nacionālais centrs) un BSL (Britu 

zīmju valodas projekts), kas izmanto ELAN rīku sarežģītu anotāciju izstrādei attiecībā uz video un audio 
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resursiem. Analizētajos literatūras avotos bija aprakstīti daži mēģinājumi izstrādāt paralēlus teksta SL 

korpusus, piemēram, vācu RWTH-PHOENIX-Weather korpuss. Taču kopumā zīmju valodām trūkst lielu 

paralēlu daudzvalodu korpusu. Tas būtiski apgrūtina zīmju valodu un jo īpaši zīmju valodu MT izpēti 

(Efthimiou et al., 2009. gads). 

 

4. attēls. ELAN datnes ekrānuzņēmums  

 

Avots. Ņemts no Britu zīmju valodas projekta. 

 

3.1.2.2 Vārdu krājumi un ontoloģijas 

Papildus anotētiem korpusiem vērtīgi lingvistiskie resursi ir arī vārdnīcas un ontoloģijas. Vispārīgi 

runājot, digitāla vārdnīca (vai vārdu krājums) ir ieraksti (kuros parasti ir atsevišķi vārdi vai vairāku vārdu 

izteicieni), kas pēc izvēles var būt papildināti ar plašāku informāciju. Visu formu vārdu krājums ir 

vispusīga vārdu datubāze, kas ietver visas fleksīvās, deklinētās un locītās valodas formas. Pretēji parastai 

vārdnīcai, kurā uzskaitītas tikai kanoniskās formas (pamatleksēmas), piemēram, ēst, visu formu vārdu 

krājums ietver visas fleksīvās formas, piemēram, ēd, ēdis un ēda. Morfoloģiski bagātām valodām, 

piemēram, spāņu valodai, katram darbības vārdam var būt simtiem fleksīvu formu, ietverot, iespējams, 

arī klītikas. Tāpat kā korpusu gadījumā vārdnīcas var manuāli anotēt. Piemēram, vārdu krājumu ar 

polārām anotācijām (piemēram, darbības vārds uzlabot ir iezīmēts kā pozitīvs, savukārt vārds trūdēt — kā 

negatīvs) var izmantot sentimenta vai viedokļa analīzei.  

Ontoloģijas ir daudz strukturētākas par vārdnīcām. Ontoloģijas ieraksti (ko parasti dēvē par vienībām) ir 

hierarhiski sakārtoti un veido klases un apakšklases. Tiem ir arī pazīmes un savstarpējas saistības. Nozares 

ontoloģija ietver jēdzienus, kas atbilst konkrētai zināšanu nozarei, savukārt augstākā ontoloģija (kuru dēvē 

arī par saknes jeb pamata ontoloģiju) ir kopīgu objektu modelis, kurš parasti ir attiecināms uz daudzām 

nozaru ontoloģijām. Parasti tiek izmantots pamata glosārijs, kas ietver terminus un saistīto objektu 

aprakstus atbilstīgi to lietojumam dažādās attiecīgo nozaru grupās. WordNet ir īpašas lingvistiskās 

ontoloģijas piemērs, kurā vārdi ir sagrupēti sinonīmu kopās (synsets), uzrādot vairākas saiknes starp šīm 

sinonīmu kopām vai pašiem vārdiem. Tas ir ļoti lietderīgs resurss valodu tehnoloģiju lietotnēm. Lai gan 

angļu valodas WordNet noteikti ir pilnīgākais, šādi vārdu tīkli ir pieejami vairāk nekā 200 valodām. 

 



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

28 

3.1.2.3 Lingvistikas resursi un dati mašīnmācīšanās jomā 

Lai izstrādātu HLT rīkus, proti, gan uz noteikumiem balstītās, gan mašīnmācīšanās sistēmas, ir vajadzīgi 

valodas resursi. Mašīnmācīšanos no manuāli anotētiem datiem sauc par „uzraudzīto” apmācību, savukārt 

mācīšanos no neapstrādātiem datiem sauc par „neuzraudzīto” apmācību. Manuāla anotēšana ir dārga, un 

aizvien vairāk tiek izmantota neuzraudzīta apmācība, izmantojot aizvien lielākus neanotētu datu 

krājumus. Tomēr, lai nodrošinātu obligātu kvalitātes standartu, lielākajai daļai HLT uzdevumu ir 

vajadzīga zināma uzraudzītā apmācība, ko papildina ar neuzraudzītu apmācību no ļoti lieliem korpusiem. 

Tas nozīmē, ka HLT rīku izstrādei ir būtiskas divas lietas, proti, attiecīgās valodas anotētie resursi (korpusi, 

vārdu krājumi, ontoloģijas) un piekļuve lielam apjomam datu attiecīgajā valodā. 

Pašreiz ir plaši vērojams mākslīgā intelekta (AI) un saistīto jomu, piemēram, HLT, atkārtots uzplaukums. 

Taču „AI vērtība ir atkarīga no tā apgūto datu kvalitātes” (Vanian, 2016). Tā nav nejaušība, ka šīs tendences 

priekšgalā ir tādi lieli uzņēmumi kā Google, Facebook un Microsoft, kas izmanto ar AI saistītus paņēmienus, 

lai datoriem iemācītu atpazīt objektus fotoattēlos un saprast valodu. Šie uzņēmumi spēj iemācīt saviem 

datoriem īstenot šos ārkārtīgi sarežģītos uzdevumus galvenokārt tādēļ, ka to rīcībā ir vajadzīgie milzīgie 

datu apjomi. Ja tiek apsvērta konkurence, tieši uzņēmumu rīcībā esošie dati ir svarīgāki par faktiski 

izmantotajiem un publiskotajiem AI programmatūru rīkiem. Būtībā, kā ir norādījis IBM Watson AI dienesta 

ģenerāldirektors David Kenny, tikai 20 % no pasaules informācijas tiek glabāta internetā, pārējie 80 % ir 

privātā glabāšanā uzņēmumos un organizācijās4. 

Kā 2006. gadā norādīja AK matemātiķis un Tesco Clubcard arhitekts Clive Humby: dati ir mūsdienu nafta. 

Tie ir vērtīgi, bet neapstrādāti dati nav īsti pielietojami. Tie ir jāpārveido par gāzi, plastmasu, ķīmiskām 

vielām utt., lai izstrādātu vērtīgu vienību, kas spēj virzīt pelnošu darbību. Tāpat dati ir jāsadala un 

jāanalizē, lai tie iegūtu vērtību5. Un HLT ir analīzes procesam vajadzīgie rīki. 

Lielākoties HLT uzlabojumu pamatā jo īpaši ir spēja piekļūt un uzturēt aizvien apjomīgākus un labāk 

pielāgotus lingvistiskos datus. Datu pieejamības trūkums ierobežos LT tehnoloģisko attīstību. Datu 

iegūšana un izmantošana var balstīties uz sadarbību starp LT nozari un dažādiem klientiem, kas izmanto 

un kam pieder un ir vajadzīgi šie dati. Nozares un datu īpašnieku sadarbībai būs svarīga nozīme. Turklāt 

šādu datu izmantošanas reglamentēšanai vajadzētu būt daudz atvērtākai, un būtu jāpanāk valodas 

pamatresursu (anotēto korpusu, vārdu krājumu un ontoloģiju) standartizācija un kopīgošana atvērtā vidē. 

3.1.3 Tehnoloģiju plaisa starp angļu valodu un citām valodām 

Laikā no 2010. līdz 2012. gadam META-NET balto grāmatu sērijā „Eiropas valodas digitālajā laikmetā” 

(Europe’s Languages in the Digital Age)6 tika sistemātiski apsekotas visu Eiropas valodu lingvistiskās 

īpatnības un aplūkots šīm valodām pieejamā LT atbalsta aktuālais statuss. Apsekojumā, ko izstrādāja 

vairāk nekā 200 eksperti un dokumentēja 31 sējumā, novērtēja valodu tehnoloģiju atbalstu katrai valodai 

četrās dažādās jomās: automātiskā tulkošana, runas mijiedarbība, teksta analīze un valodas resursu 

pieejamība.  

Apsekojumā pievērsās šādām 30 Eiropas valodām (ietverot visas 24 oficiālās ES valodas): angļu, basku, 

bulgāru, čehu, dāņu, franču, galīsiešu, grieķu, horvātu, igauņu, īru, islandiešu, itāļu, kataloniešu, latviešu, 

lietuviešu, maltiešu, holandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, 

ungāru, vācu un zviedru.  

                                                           

 

4 Mutisks paziņojums Mākslīgā intelekta sanāksmē Aspenā, Kolorādo štatā, Fortune ikgadējās Brainstorm tehnoloģiju 
konferences laikā (2016. gada 11.–13. jūlijs). 

5 Pirmo reizi minēts ANA Senior Marketer sammitā 2006. gadā, Kellogg Vadības skolā. 

6 http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview-lv?set_language=lv.  

http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview-lv?set_language=lv
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Katrai valodai valodu tehnoloģiju atbalstu iedalīja kategorijās pēc piecu punktu skalas: 1 izcils atbalsts; 

2 labs atbalsts; 3 mērens atbalsts; 4 sadrumstalots atbalsts; 5 vājš atbalsts vai atbalsta nav, izmantojot šādus 

pamatkritērijus: 

● mašīntulkošana — pašreizējo tehnoloģiju kvalitāte, aptverto valodu pāru skaits, lingvistisko 

parādību un nozaru tvērums, paralēlu korpusu kvalitāte un lielums, lietotņu daudzums un dažādība; 

● runas apstrāde — pašreizējās runas atpazīšanas un sintēzes tehnoloģiju kvalitāte, nozaru tvērums, 

pašreizējo korpusu skaits un lielums, pieejamo lietotņu daudzums un dažādība; 

● teksta analītika — pašreizējo tehnoloģiju kvalitāte un tvērums (morfoloģija, sintakse, semantika), 

lingvistisko parādību un nozaru tvērums, pieejamo lietotņu daudzums un dažādība, (anotētu) 

korpusu kvalitāte un lielums, leksikas resursu un gramatikas materiālu kvalitāte un tvērums; 

● resursi — teksta, runas un paralēlu korpusu kvalitāte/lielums, leksikas resursu un gramatikas 

materiālu kvalitāte/tvērums. 

Jānorāda, ka 2014. gadā apsekojums (Rehm et al., 2014) tika paplašināts, lai ietvertu reģionālas un mazākas 

valodas, kuras nebija ietvertas 2012. gada apsekojumā. Minētajā gadā arī publicēja Velsiešu valodas balto 

grāmatu. Paplašinātajā kopumā neiekļāva valodas, kas nav ietvertas (Ethnologue, 2013) un kam ir mazāk 

par 100 000 lietotājiem, un valodas, kuru izcelsme nav Eiropa. Visas savstarpējā salīdzināšanā ietvertās 

valodas ir norādītas 2. tabulā. Par valodām, kas netika norādītas 2012. gada apsekojumā (turpmāk tabulā 

norādītas slīprakstā), nav veikts atsevišķs baltās grāmatas pētījums.  
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2. tabula. Atjauninātajā valodu savstarpējā salīdzinājumā ietvertās valodas 

Valoda Lietotāji Baltā grāmata (atsauce) 

Albāņu valoda 7 436 990  

Astūriešu valoda 110 000  

Basku valoda 657 872 Hernáez et al, 2012. gads 

Bosniešu valoda 2 216 000  

Bretoņu valoda 225 000  

Bulgāru valoda 6 795 150 Blagoeva et al, 2012. gads 

Kataloniešu valoda 7 220 420 Moreno et al, 2012. gads 

Horvātu valoda 5 533 890 Tadić et al, 2012. gads 

Čehu valoda 9 469 340 Bojar et al, 2012. gads 

Dāņu valoda 5 592 490 Pedersen et al, 2012. gads 

Holandiešu valoda 22 984 690 Odijk, 2012. gads 

Angļu valoda 334 800 758 Ananiadou et al, 2012. gads 

Igauņu valoda 1 078 400 Liin et al, 2012. gads 

Somu valoda 4 994 490 Koskenniemi et al, 2012. gads 

Franču valoda 68 458 600 Mariani et al, 2012. gads 

Frīzu valoda 467 000  

Friuliešu valoda 300 000  

Galīsiešu valoda 3 185 000 García-Mateo un Arza, 2012. gads 

Vācu valoda 83 812 810 Burchardt et al, 2012. gads 

Grieķu valoda 13 068 650 Gavrilidou et al, 2012. gads 

Ebreju valoda 5 302 770  

Ungāru valoda 12 319 330 Simon et al, 2012. gads 

Islandiešu valoda 243 840 Rögnvaldsson et al, 2012. gads 

Īru valoda 106 210 Judge et al, 2012. gads 

Itāļu valoda 61 068 677 Calzolari et al, 2012. gads 

Latviešu valoda 1 472 650 Skadiņa et al, 2012. gads 
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Valoda Lietotāji Baltā grāmata (atsauce) 

Limburgiešu valoda 1 300 000  

Lietuviešu valoda 3 130 970 Vaišnien un Zabarskaitė, 2012. gads 

Luksemburgiešu 

valoda 
320 710  

Maķedoniešu valoda 1 710 670  

Maltiešu valoda 429 000 Rosner un Joachimsen, 2012. gads 

Norvēģu valoda 4 741 780 Smedt et al, 2012. gads a; Smedt et al, 2012. gads b 

Oksitāņu valoda 2 048 310  

Poļu valoda 39 042 570 Miłkowski, 2012. gads 

Portugāļu valoda 202 468 100 Branco et al, 2012. gads 

Rumāņu valoda 23 623 890 Trandabăț et al, 2012. gads 

Romu valoda 3 017 920  

Skotu valoda 100 000  

Serbu valoda 9 262 890 Vitas et al, 2012. gads 

Slovāku valoda 5 007 650 Šimková et al, 2012. gads 

Slovēņu valoda 1 906 630 Krek, 2012. gads 

Spāņu valoda 405 638 110 Melero et al, 2012. gads 

Zviedru valoda 8 381 829 Borin et al, 2012. gads 

Turku valoda 50 733 420  

Vlašas romu valoda 540 780  

Velsiešu valoda 536 890 Evas, 2014. gads 

Jidišu valoda 1 510 430  

Avots. Rehm et al., 2014. gads. 
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Turpmāk 3. tabulā ir norādīts atbalsta līmenis katrai no 30 valodām, kas bija ietvertas 2012. gada 

vispusīgajā pētījumā par četrām LT jomām: mašīntulkošanu; runas apstrādi; teksta analītiku un valodas 

resursiem7.  

3. tabula. LT atbalsta situācija 30 Eiropas valodām četrās atšķirīgās jomās 

Tehnoloģija Labs 

atbalsts 

Mērens atbalsts Sadrumstalots 

atbalsts 

Vājš atbalsts/atbalsta nav 

Mašīntulkošana 

Angļu 

valoda 

Franču, spāņu 

valoda 

Kataloniešu, 

holandiešu, 

vācu, ungāru, 

itāļu, poļu, 

rumāņu valoda 

Basku, bulgāru, 

horvātu, čehu, 

dāņu, igauņu, 

somu, galīsiešu, 

grieķu, islandiešu, 

īru, latviešu, 

lietuviešu, maltiešu, 

norvēģu, 

portugāļu, 

serbu, slovāku, 

slovēņu, zviedru, velsiešu 

valoda 

Runa 

Angļu 

valoda 

Čehu, holandiešu, 

somu, franču, 

vācu, itāļu, 

portugāļu, spāņu 

valoda 

Basku, bulgāru, 

kataloniešu, dāņu, 

igauņu, galīsiešu, 

grieķu, ungāru, 

īru, norvēģu, 

poļu, serbu, 

slovāku, slovēņu, 

zviedru valoda 

Horvātu, islandiešu, 

latviešu, lietuviešu, 

maltiešu, rumāņu, velsiešu 

valoda 

Teksta analīze 

Angļu 

valoda 

Holandiešu, franču, 

vācu, itāļu, spāņu 

valoda 

Basku, bulgāru, 

kataloniešu, čehu, 

dāņu, somu, 

galīsiešu, grieķu, 

ungāru, 

norvēģu, poļu, 

portugāļu, 

rumāņu, slovāku, 

slovēņu, zviedru 

valoda 

Horvātu, igauņu, 

islandiešu, īru, 

latviešu, lietuviešu, 

maltiešu, rumāņu, velsiešu 

valoda 

Valodas resursi 

Angļu 

valoda 

Čehu, holandiešu, 

franču, vācu, 

ungāru, itāļu, 

poļu, spāņu, 

zviedru valoda 

Basku, bulgāru, 

kataloniešu, horvātu, 

dāņu, igauņu, 

somu, galīsiešu, 

grieķu, norvēģu, 

portugāļu, 

rumāņu, serbu, 

slovāku, slovēņu 

valoda 

Islandiešu, īru, 

latviešu, lietuviešu, 

maltiešu, velsiešu valoda 

Avots. Tabula izgūta no META-NET balto grāmatu sērijas rezultātiem. 

                                                           

 

7 Jānorāda, ka visas 17 valodas, kas bija ietvertas paplašinātajā 2014. gada pētījumā, tiktu uzskaitītas pēdējā slejā (vājš 
atbalsts vai vispār nav atbalsta). 
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Lai gan ir vajadzīgas sīkākas analīzes, savstarpējais salīdzinājums apliecina, ka starp Eiropas valodām LT 

atbalsta ziņā ir lielas atšķirības. Dažām valodām un konkrētās pielietojuma jomās ir pieejamas kvalitatīvas 

programmatūras un resursi, savukārt attiecībā uz citām (parasti mazākām) valodām ir būtiskas plaisas. 

Nav digitālā atbalsta, ko saņem 21 no 30 pētījumā ietvertajām valodām, vai labākajā gadījumā tas ir vājš. 

Turpmāk 5. attēlā ir grafiski attēlots mašīntulkošanas atbalsta līmenis katrai valodai. 

 

5. attēls. MT atbalsta līmenis pa valodām 

 

Avots. Ņemts no „Valoda kā datu veids — daudzvalodīga digitālā vienotā tirgus stratēģiskā pētniecības un 

inovāciju programma“ (Language as a Data Type – Strategic Research and Innovation Agenda for the Multilingual Digital 

Single Market) (0.9. redakcija), 2016. gada jūlijs. 

 

Paziņojums presei, kuru izdeva saistībā ar balto grāmatu sērijas sākotnējo publikāciju un kura nosaukums 

bija „Vismaz 21 Eiropas valodai draud digitālā izzušana” (At least 21 European Languages in Danger of 

Digital Extinction), tika izplatīts Eiropas valodu dienā 2012. gadā (2012. gada 26. septembris) un 

starptautiskajā vidē pieminēts vairāk nekā 600 reizes (avīzēs, blogos, radio un televīzijas intervijās utt.) 

(Rehm et al., 2014). Tas pierāda, ka Eiropai patiešām rūp un ka tā ir nobažījusies par savām valodām, kā 

arī ka tā varētu būt ļoti ieinteresēta stabilas LT bāzes izstrādē, lai pārvarētu valodu barjeras. Vairākās 

dalībvalstīs, piemēram, Latvijā un Lietuvā, pētījums palīdzēja uzsākt mērķtiecīgus projektus un valsts 

programmas, lai uzlabotu tehnoloģiju atbalstu valsts valodai. 

Kā norādīts 3. tabulā, salīdzinājumā ar angļu valodas tehnoloģisko attīstību visas pārējās valodas atpaliek. 

Tas nav nekāds pārsteigums, ņemot vērā angļu valodas vispārējo dominēšanu visos līmeņos. Ilustrācijai 

sk. 6. attēlu, kurā norādīts valodu lietojums tīmekļa vietnēs saskaņā ar W3Techs organizācijas sniegto 

informāciju8. Proti, tajā ir atspoguļotas satura valodu lietojuma vēsturiskās tendences laikposmā no 

2011. gada janvāra līdz 2016. gada oktobrim. 

 

                                                           

 

8 https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all 

https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all
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6. attēls. Valodu lietojums tīmekļa vietnēs (tīmekļa vietņu īpatsvars) 

 

Avots. Ņemts no W3Techs. 

 

Var izdarīt divus novērojumus, proti, milzīga plaisa starp angļu valodas lietojumu un pārējām lielajām 

valodām (ir norādītas tikai tās valodas, kuru lietojums pārsniedz 1 %); un šīs plaisas lēnā samazināšanās 

laika gaitā, kas apstiprina, ka mūsu nākotne, cerams un visticamāk, būs daudzvalodīga. Kā norādīts (LT-

Innovate, 2013, page 12), Lingua Franca laikmets ir beidzies. Daudzo valodu mijiedarbība digitālajā pasaulē 

ir kļuvusi par obligātu nepieciešamību. 

Izrādās, ka interneta ekosistēmā dominē trešo valstu, galvenokārt ASV, uzņēmumi. Saskaņā ar uzņēmuma 

Alexa (2016) izstrādāto reitingu starp 20 apmeklētākajām tīmekļa vietnēm pasaulē nav nevienas ES valsts 

tīmekļa vietnes. Pusei šo vietņu oriģinālā valoda ir angļu valoda, jo tās izstrādāja amerikāņu uzņēmumi, 

savukārt pārējās tika sākotnēji izveidotas ķīniešu, krievu vai japāņu valodā. Šīs tīmekļa vietnes 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir daudzu digitālo resursu (saziņas rīku, meklētājprogrammu, e-

komercijas platformu, sociālo tīklu, digitālā satura utt.) galvenais avots un labi atspoguļo to, kā ārvalstu 

uzņēmumi interneta ekosistēmā risina jautājumu par Eiropas daudzvalodību. Lokalizējot savus 

produktus un pakalpojumus valodās, ko izmanto to klātbūtnes tirgos, šie uzņēmumi kļūst par aktīviem 

HLT ražotājiem un patērētājiem. Lielo interneta uzņēmumu izmantotās HLT ir vai nu izstrādātas pašā 

uzņēmumā, vai, kā tas ir lielākoties, iegādājoties specializētus uzņēmumus. Četru galveno ar internetu 

saistīto uzņēmumu (Google, Facebook, Apple un Microsoft) iegādes darbību analīze pierāda intensīvas 

pirkšanas tendenci. Šie uzņēmumi pēdējo desmit gadu laikā ir iegādājušies vairāk nekā 20 HLT 

uzņēmumus, kuri galvenokārt ir amerikāņu uzņēmumi9, lai atbalstītu savu produktu un pakalpojumu 

daudzvalodību. Šāda līmeņa iegādes, kas ir sīki analizētas 3.1.4. nodaļā un ko ir īstenojuši tikai daži 

interneta uzņēmumi, atspoguļo HLT uzņēmumu stratēģisko nozīmi interneta jomā, kā arī pierāda 

amerikāņu pakalpojumu sniedzēju dominanci. Šie pakalpojumu sniedzēji gūst labumu no lielāko interneta 

uzņēmumu radītās sinerģijas, jo ir daļa no vienas un tās pašas jaunizveides ekosistēmas ar kopīgām 

fiziskajām atrašanās vietām (piemēram, Silicon Valley) un parasti arī kopīgiem ieguldītājiem. 

                                                           

 

9 Aplēses pamatā ir informācija, kas iegūta no uzņēmumu tīmekļa vietnēm un no Wikipedia. 
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Neliela skaita uzņēmumu dominance interneta ekosistēmā negatīvi ietekmē mazākas valodas, jo interneta 

pakalpojumu un satura lokalizēšana mazākās valodās var būt ekonomiski neizdevīga, uzņēmumiem ir 

jākoncentrē uzmanība uz savu ieguvumu maksimālu palielināšanu, jo konkurence kļūst aizvien sīvāka. 

Mazāku valodu mazais tirgus, pakalpojumu un satura lokalizēšanas izmaksas un paralēlu korpusu 

ierobežotā pieejamība kavē tulkošanas procesa automatizāciju, tādējādi samazinot interneta uzņēmumu 

ieinteresētību savus pakalpojumus piedāvāt šajās valodās. Lai atspoguļotu šo parādību, ir izanalizētas 

valodas, ko atbalsta 12 interneta pakalpojumi, kurus sniedz daži no galvenajiem interneta uzņēmumiem 

un kuri ir saistīti ar 20 apmeklētākajām tīmekļa vietnēm, kam piekļūst no ES. Ir izvēlētas valodas, kas ir 

ietvertas Eirobarometra apsekojumā par eiropiešiem un viņu valodām (European Commission, 2014a), 

kurš aptver Eiropas iedzīvotāju un migrantu plašāk izmantotās valodas. Analīzes rezultāts ir norādīts 

7. attēlā. 
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7. attēls. Konkrētos interneta pakalpojumos atbalstītās valodas 

 

Avots. Sagatavoja autori, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no tīmekļa vietnēm. 

 

Mazākās valodas (piemēram, īru, luksemburgiešu, maltiešu, skotu gēļu un velsiešu valoda) ir mazāk 

atbalstītās valodas analizētajos interneta pakalpojumos. Būtībā saskaņā ar META-NET analīzi attiecībā uz 

iepriekš norādītajiem apsekojuma rezultātiem viens no galvenajiem tehnoloģiju plaisas aspektiem ir tāds, 

ka valodas lietotāju skaits, šķiet, ir savstarpēji saistīts ar šai valodai pieejamo tehnoloģiju daudzumu un 

kvalitāti. Uzņēmumiem gluži vienkārši nav ilgtspējīgas darījumdarbības ieinteresētības, tādēļ tie 

neiegulda sarežģītu valodas tehnoloģiju izstrādē valodai, kurā runā tikai mazs vai ļoti mazs skaits cilvēku.  
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Lai gan piekļuve interneta pakalpojumiem valodas pieejamības ziņā, šķiet, ir savstarpēji saistīta ar 

konkrētas valodas lietotāju skaitu, valodu tehnoloģiju cenas pieejamībai, kas nodrošina šādu piekļuvi, nav 

tiešas ietekmes uz Eiropas iedzīvotājiem. Valodu tehnoloģiju izmaksas sedz interneta pakalpojumu 

sniedzēji, kas šos pakalpojumus piedāvā vai nu bez maksas, vai uz abonementa pamata. Tādējādi valodu 

tehnoloģiju cenas pieejamība nerada problēmas iedzīvotājiem un lieliem uzņēmumiem, kuri spēj finansēt 

savas iegādes, bet rada problēmas MVU, kas vēlas iztulkot savus tiešsaistes pakalpojumus un nespēj segt 

saistītās izmaksas. 

Neraugoties uz nepietiekamo tehnoloģisko atbalstu un pakalpojumu pieejamību valodās, kas nav starp 

lielākajām valodām, internetā aizvien biežāk tiek izmantotas reģionālās un mazākās valodas, jo īpaši 

sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos. Šāda mazāko valodu aktīvāka lietošana, visticamāk, kļūs par 

nozīmīgu faktoru, kas tuvākajā nākotnē virzīs pieprasījumu pēc valodu bāzes tehnoloģijām. Digitālās 

valodas daudzveidības projekta10 ietvaros pašreiz tiek izskatītas kopienas ierosinātas iniciatīvas, kuru 

mērķis ir padarīt internetu lingvistiski daudzveidīgāku. 

Lai novērstu šo tehnoloģiju plaisu, politikas virzieni būtu jāvērš uz tehnoloģiju attīstības sekmēšanu citām 

Eiropas valodām, kas nav angļu valoda, jo īpaši mazākām valodām un valodām ar mazākiem resursiem, 

kā arī uz valodu saglabāšanu ar digitāliem līdzekļiem. Ne visām valstīm ir vajadzīgās īpašās zināšanas vai 

cilvēkresursi, kas vajadzīgi tehnoloģiskā atbalsta sniegšanai savām valodām. Piemēram, Islandē nevienā 

Islandes universitātē vai koledžā nav nevienas LT pozīcijas, un šajā jomā darbojas tikai viens uzņēmums 

(Helgadóttir un Rögnvaldsson, 2013. gads). Tādēļ ir svarīgi izstrādāt paņēmienus, metodes un instrumentus 

izpētes un zināšanu pārnesei, lai tādas valstis kā Islande varētu gūt pēc iespējas lielāku labumu savai 

valodai no citās valstīs veiktās izpētes attiecībā uz mazākām valodām. Valodu pamata tehnoloģiju un visu 

Eiropā lietoto valodu resursu kopumu palaišana nenozīmē, ka tikai dažām valstīm būtu jāapvieno spēki, 

bet gan to, ka tas ir visas Eiropas uzdevums, kas ir atbilstīgi jārisina, lai novērstu digitālo izslēgšanu un 

nodrošinātu turpmāku darījumdarbības attīstību. 

3.1.4 Ar LT saistīta pētniecība un nozare Eiropā 

Eiropai ir spēcīga valodu inženierijas un tehnoloģijas zinātniskā bāze un netrūkst inovatīvu jaunpienācēju. 

Kā atklāts LT-Innovate (2012. gads) ziņojumā, daudziem tirgus vadošajiem LT nozares uzņēmumiem ir 

dziļas Eiropas saknes, proti, SAP ir tirgus līderis analītisko lietotņu jomā; Autonomy (AK uzņēmums, ko ir 

iegādājies HP) ir pionieris uzņēmumu meklēšanas nozarē, izmantojot LT; AK bāzētais SDL ir vadošais 

tirgus uzņēmums tulkošanas programmatūras jomā un Systran (FR) ir nozīmīgs pionieris mašīntulkošanas 

jomā. Arī liela daļa pašreizējo runas risinājumu balstās uz tehnoloģiju, ko vispirms izstrādāja Eiropā, lai 

gan pašreiz tā pieder Nuance ASV.  

Eiropā jau ilgi tiek veikta pētniecība un izstrāde. Vairāk nekā 800 centri veic zinātniskus un tehnoloģiju 

pētījumus par Eiropas valodām (META technology council, 2012). Eiropas Savienība ir finansējusi tādus 

lielus projektus kā EuroMatrix, kas ir nodrošinājuši pamatpētījumus un resursus kvalitatīvu valodu 

tehnoloģiju risinājumu izstrādei vairākām Eiropas valodām. Eiropas pētījumi valodu tehnoloģiju jomā jau 

ir guvuši vairākus izcilus rezultātus. Piemēram, kopš 2013. gada, ES tulkošanas dienesti ir izmantojuši 

Moses atklātā pirmkoda mašīntulkošanas programmatūru, kas galvenokārt ir izstrādāta Eiropas 

pētniecības projektu ietvaros. Turklāt liela nozīme ir izmantotajam valstu finansējumam. Piemēram, 

Verbmobil projekts, ko laikposmā no 1993. līdz 2000. gadam finansēja Vācijas Izglītības un pētniecības 

ministrija, ļāva Vācijai tajā laikā ieņemt vadošo pozīciju pasaulē runas tulkošanas izpētes jomā.  

Šo finansiālo centienu rezultāts ir nevienmērīgs. Pozitīvi ir tas, ka, pateicoties minētajiem centieniem, ir 

turpinājušies pētījumi universitātēs un pētniecības centros, ir izveidojušās alianses un pārrobežu 

                                                           

 

10 http://www.dldp.eu/.  

http://www.dldp.eu/
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zinātniskās kopienas, kā arī ir izstrādātas inovācijas un plaši izmantotas platformas, piemēram, MT 

programma Moses. Tomēr kā negatīvs aspekts jānorāda tas, ka tiem nav izdevies motivēt Eiropas nozari 

ieguldīt HLT. Tādējādi Eiropā, ar dažiem būtiskiem izņēmumiem, ir bijusi tendence īstenot izolētas 

pētniecības darbības, kam nav tik plaša ietekme uz tirgu, nevis balstīties uz šo projektu gūtajiem 

svarīgajiem rezultātiem un sekmēm. 

Jau minētā Moses programma ir vērā ņemams šīs situācijas izņēmums. TAUS (Achim Ruopp & Jaap van 

der Meer, 2015) veiktā izpēte ir pierādījusi, ka Eiropas pētniecības finansējums, kas sekmēja atklātā 

pirmkoda MT rīkkopas Moses izstrādi, ir pavēris jaunas darījumdarbības iespējas valodu tehnoloģiju jomā, 

ļaujot uzņēmumiem samazināt satura tulkošanas izmaksas, jo īpaši tehniskā atbalsta jomā. Šis izmaksu 

samazinājums ir palīdzējis uzņēmumiem paplašināt savu daudzvalodu tvērumu un sazināties ar 

klientiem valodu tirgos, kas nav pieejami, izmantojot tradicionālos tulkošanas kanālus. Jau labu laiku ir 

vērojama tendence, ka palielinās valodu atbalsts un klientu iesaistīšanās, pateicoties valodu tehnoloģijām. 

Saskaņā ar ziņojumu darbojas jau 22 uz Moses balstīti MT uzņēmumi ar aplēsto tirgus daļu aptuveni 

45 miljonu dolāru apmērā vai aptuveni 20 % apmērā no visa MT risinājumu tirgus.  

Liela mēroga META-NET11 iniciatīva (Eiropas izcilības tīkls, ko tā pirmajā posmā atbalsta četri ES projekti) 

2010. gadā sāka apvienot sadrumstaloto kopienu un piesaistīt pētniekus no dažādām apakšjomām un 

citām saistītām zinātniskām jomām (humanitārajām zinātnēm, psiholoģijas jomas, sociālajām zinātnēm 

utt.), kā arī iesaistīt universitātes, pētniecības centrus, valodu kopienas, valstu valodu iestādes, mazos, 

vidējos un lielos uzņēmumus, amatpersonas, vietņvežus un politiķus. Pašreiz tīklam ir jau vairāk nekā 

650 biedru vairāk nekā 50 valstīs. META-NET redzējumā un plānošanas procesā ir bijuši iesaistīti vairāk 

nekā 300 uzņēmumi, no kuriem vairāk nekā 200 ir jau pievienojušies šim tīklam. Lai virzītu Eiropas LT 

kopienu uz tās mērķi, proti, nodrošināt daudzvalodīgas Eiropas sabiedrības tehnoloģiju vajadzības un 

padarīt šīs vajadzības un saistītās darījumdarbības iespējas par konkurētspējas priekšrocībām, META-NET 

Tehnoloģiju padome 2012. gadā izstrādāja Stratēģisku pētniecības programmu daudzvalodīgai Eiropai 

līdz 2020. gadam (Georg Rehm & Hans Uszkoreit, 2012). 

Nozīmīgs META-NET ieguldījums ir META-SHARE, kas ir atvērta resursu apmaiņas infrastruktūra, kura 

nodrošina piekļuvi tūkstošiem valodas resursu un tehnoloģiju un kura kopā ar citām Eiropas iniciatīvām, 

piemēram, FLaReNet12 un CLARIN13, veicina resursu kopīgas lietošanas tradīciju. Šo iniciatīvu mērķis ir 

nodrošināt uzņēmumiem pieejamu sistēmu, lai sekmētu resursu komerciālu izmantošanu saskaņā ar 

atbilstīgu licencēšanas instrumentu. META-SHARE neattiecas tikai uz datiem. To var uzskatīt par 

starptautisku centru, kurā ir apkopoti runas un valodu pakalpojumu resursi un tehnoloģijas, ko nodrošina 

nozares un kopienas un kas ietver arī novērtējuma protokolus un sadarbības rīkus. Ir paredzēts, ka 

apkopojot un kopīgojot resursus un rīkus vienā vietā, tiks samazinātas pētniecības un izstrādes izmaksas 

saistībā ar jaunām lietotnēm jaunās valodu resursu jomās. Inovācijas LT jomā nenoliedzami ir atkarīgas 

no valodu resursiem, bet pašreiz pieejamie resursi nav pietiekami, lai kvantitatīvi un kvalitatīvi 

nodrošinātu visu valodu vajadzības. Valodu resursi būtu jāizstrādā un jādara pieejami visām valodām, 

visiem stiliem un visām jomām, lai nodrošinātu pilnīgu tvērumu un augstu kvalitāti. 

Kopš 2015. gada sākuma Eiropas Komisija īsteno jaunus LT projektus, ko finansē pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” IKT 17 (Horizon 2020-ICT 17) uzaicinājuma ietvaros. Papildus apjomīgajam pētniecības 

pasākumam QT21, kura ietvaros strādā pie jaunām paradigmām kvalitatīvai mašīntulkošanai, ir trīs 

inovācijas pasākumi, kas paredz jaunu MT metožu pielāgošanu un piemērošanu rūpnieciskiem un 

komerciāliem lietojumiem. ES projekts CRACKER 2015. gada vidū sāka federācijas „Cracking the Language 

Barrier” izveidi, apvienojot organizācijas un projektus, kas strādā pie tehnoloģijām daudzvalodīgai 

                                                           

 

11 www.meta-net.eu.  

12 www.flarenet.eu.  

13 www.clarin.eu. 

http://www.meta-net.eu/
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Eiropai. Šī aptverošā iniciatīva nepārtraukti piesaista aizvien vairāk biedru, un pašreiz tajā ir 

11 organizācijas un vairāk nekā 20 projekti. Kopā ar projektu LT_Observatory projekts CRACKER 

2015. gadā izstrādāja „Daudzvalodīga digitālā vienotā tirgus stratēģisko pētniecības un inovāciju 

programmu” (Strategic Research and Innovation Agenda for the Digital Single Market) un vēlāk arī stratēģiskās 

programmas nākamo redakciju „Valoda kā datu veids un lielo datu galvenā problēma” (Language as Data 

Type and Key Challenge for Big Data), ko publicēja 2016. gada jūlijā.  

Paralēli uz pētniecību un inovācijām vērstām darbībām, ko finansē Septītās pamatprogrammas un 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros, EK atbalsta LT izmantošanu saistībā ar Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) programmu. Mašīntulkošanas dienests, proti, EISI 

automatizētā tulkošana (eTranslation)14, balstās uz pašreizēju mašīntulkošanas sistēmu — MT@EC, ko ir 

izstrādājusi EK (Tulkošanas ĢD) un kas balstīta uz Moses rīkkopu Eiropas valstu pārvaldes iestāžu 

sadarbspējas risinājumu (ISA) programmas ietvaros. Viens no galvenajiem mērķiem ir izmantot 

lingvistiskās zināšanas, kas ir pieejamas EK dokumentu tulkojumu datubāzē, kura aptver 24 ES oficiālās 

valodas. MT@EC pašreiz ir pieejama tikai Eiropas iestāžu un struktūru darbiniekiem, ES finansētiem vai 

atbalstītiem tiešsaistes pakalpojumiem un valsts pārvaldes iestādēm ES valstīs, Norvēģijā un Islandē. 

Pateicoties pakalpojumu līgumam ELRC (Eiropas valodu resursu koordinēšana)15, kura slēgšanas tiesības 

piešķīra 2015. gada aprīlī, ir izveidojusies ciešāka sadarbība starp EISI eTranslation un Eiropas valodu 

tehnoloģiju kopienu. Šajā saistībā īpašu uzmanību pievērš sadarbībai, sistemātiski un koordinēti 

apkopojot un izmantojot valodu resursus visās EISI iesaistītajās valstīs, kā arī īstenojot pakalpojumu 

līgumus, ko noslēdza 2016. gada decembrī. 

Eiropas pētniecības un izstrādes darbības ir nodrošinājušas mazu LT jomas uzņēmumu skaita stabilu 

pieaugumu. ES ir arī sekmējusi LT nozares saliedētību, pateicoties Septītās pamatprogrammas atbalsta 

pasākumam LT COMPASS. Tādējādi izveidotā nozares apvienība LT-Innovate pašreiz apvieno 

180 korporatīvos biedrus. LT-Innovate 2013. gadā izdeva ziņojumu „Eiropas valodu tehnoloģiju tirgu 

statuss un potenciāls” (Status and Potential of the European Language Technology Markets) (LT-Innovate, 2013) 

un 2014. gadā izdeva „Inovāciju programmu un manifestu” (Innovation Agenda & Manifesto) (LT-Innovate, 

2016a, 2016b).  

Saskaņā ar šiem ziņojumiem LT tirgus, kas ietver ar intelektisku saturu saistītu programmatūru un 

pakalpojumus un interaktīvu komunikāciju, kā arī daudzvalodu apstrādi un valodu savstarpējo apstrādi, 

pasaules līmenī 2011. gadā sasniedza 19,2 miljardus euro. Pasaules līmeņa LT tirgus prognozes nesenā 

atjauninājumā (LT-Innovate, 2016b) tiek lēsts, ka ieņēmumi palielināsies no 26,5 miljardiem euro 

2015. gadā līdz 65 miljardiem euro 2020. gadā, kas atbilst gada vidējam izaugsmes rādītājam 19,7 % 

apmērā šādā periodā. 

                                                           

 

14 http://lr-coordination.eu/cef.  

15 www.lr-coordination.eu.  
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8. attēls. Pasaules mēroga LT tirgus prognoze (miljardos euro) 

 

Avots. (LT-Innovate, 2016b) 

 

Programmatūras pārdošanas apjoma ziņā Amerika guva 48,4 % no visiem 2011. gada ieņēmumiem, 

savukārt Eiropa — 25,8 %. Sadalījums saglabājās līdzīgs 2015. gadā, lai gan tika paredzēts, ka Amerikas 

tirgus daļa samazināsies līdz 40,3 %. Abi reģioni sasniedza līdzīgu tirgus daļu attiecībā uz LT 

pakalpojumiem (Amerika — 41,9 %, Eiropa — 40,6 %). Šajā gadījumā tika paredzēts, ka Eiropas tirgus 

pieaugs ātrāk, 2015. gadā sasniedzot 41,7 % no globālā tirgus, savukārt Amerikas tirgus samazināsies līdz 

40,3 %, kā norādīts 9. attēlā. 

 

9. attēls. LT ieņēmumi sadalījumā pēc reģioniem (īpatsvars) 

 

Avots. (LT-Innovate, 2013) 

Paredzams, ka Eiropā pieaugs pieprasījums pēc LT pakalpojumiem. Pašreiz Eiropas tirgus salīdzinājumā 

ar Amerikas piegādātājiem ir konkurētspējīgs, jo tam ir spēcīgāka akadēmiskā bāze, tomēr Amerikā 

straujāk notiek darījumdarbības pārņemšana. 
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4. tabula. Vadošie tehnoloģiju piegādātāji globālajā tirgū 

Tehnoloģija Galvenie piegādātāji 

Runas tehnoloģija 

Microsoft — iegultā runa programmatūras platformās 

Google — ar runas meklēšanas funkciju 

Nuance — uzņēmumu un pakotnes risinājumu piegādātājs ASV un Eiropā 

iFlytek — 5000 partneri, tam pieder 70 % Ķīnas valodas ASR tirgus 

Tulkošanas tehnoloģija 

Google — bezmaksas tiešsaistes tulkošana un lietojumprogrammu saskarne 

izstrādātājiem 

Microsoft — bezmaksas tiešsaistes tulkošana un lietojumprogrammu saskarne 

izstrādātājiem 

Youdau — bezmaksas tulkošana Ķīnas meklētājprogrammā 

Intelektiskā satura tehnoloģija 

Endeca/Oracle 

FAST/Microsoft 

Google Search Appliance 

Lucene/SOLR 

Vivisimo/IBM 

Autonomy/HP 

Avots. Sagatavojuši autori, pamatojoties uz informāciju no (LT-Innovate, 2013. gads). 

 

Apsverot Eiropas nozari, (Rehm et al., 2014)ziņojumā tiek lēsts, ka Eiropā ir aptuveni 500 uzņēmumu, kas 

vai nu aktīvi izstrādā valodu tehnoloģijas, vai savos produktos un pakalpojumos veic šādu tehnoloģiju 

opciju iegulšanu, izmantojot inovatīvas pieejas (t. i., 2 % no IKT nozares).  

Eiropā šo nozari galvenokārt veido mazi uzņēmumi, kā norādīts 11. attēlā, kas ir koncentrējušies ES 

rietumu un ziemeļu reģionos, kā atspoguļots 10. attēlā. Starp tiem ir gan vecāki uzņēmumi, gan ievērojams 

skaits jaunpienācēju. Ceturtdaļa uzņēmumu ir mikrouzņēmumi ar mazāk nekā 10 darbiniekiem, un tikai 

6 % ir vairāk par 200 darbiniekiem, gandrīz visu nozari veido MVU. Vairāk nekā pusi nozares veido 

uzņēmumi, kas aktīvi darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. 
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10. attēls. LT nozares atrašanās vieta sadalījumā pēc ES reģioniem, globāli un pa nozarēm 

 

Avots. Attēli ņemti no (LT-Innovate, 2013). 

ZIEMEĻI: Apvienotā Karaliste, Dānija, Igaunija, Īrija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija. 

DIENVIDI: Grieķija, Itālija, Malta, Portugāle, Slovēnija, Spānija. 

AUSTRUMI: Bulgārija, Čehija, Kipra, Polija, Rumānija, Slovākija, Ungārija. 

RIETUMI: Austrija, Beļģija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Vācija. 

  

11. attēls. Eiropas LT nozare sadalījumā pēc lieluma (darbinieku skaita) 

 

Avots. (LT-Innovate, 2013) 
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Kā redzams 12. attēlā, lielākā daļa uzņēmumu ir orientēta uz intelektisko saturu, cenšoties izmantot lielo 

datu tehnoloģiju potenciālu.  

12. attēls. Eiropas LT piegādātāji sadalījumā pēc segmentiem 

 

 

Avots. Ņemts no (LT-Innovate, 2013. gads). 

 

Nozarē vērojamā konsolidācija iegāžu dēļ (kā aprakstīts turpmāk) ir negatīvi ietekmējusi Eiropas runas 

tehnoloģiju nozari, panākot, ka pašreiz tajā ir tikai tādi uzņēmumi, kas izstrādā pamattehnoloģiju, un 

uzņēmumi, kuri specializējas mazākās valodās (LT-Innovate, 2012a). Tehnoloģiju nozarei nav raksturīgi, 

ka tik daudzi uzņēmumi nespēj paplašināties, pat pēc vairākiem darījumdarbības gadiem, un tas ļauj 

secināt, kāds ir Eiropas LT tirgus konteksts, proti, vietēji/valsts uzņēmumi, kam ir specializētas zināšanas 

par vietējām valodām, vietējiem tirgiem sniedz pakalpojumus, balstoties uz savām valodām. Šāda 

situācija, visticamāk, nav ilgtspējīga, jo aizvien plašāk sāk piedāvāt uz mākoņdatošanu balstītus valodas 

pakalpojumus. Pašreiz tikai dažus no Eiropas HLT uzņēmumiem, piemēram, Expert System Itālijā, Inbenta 

un Unbabel Spānijā, Creative Virtual AK un Acrolinx Vācijā (LT-Innovate, 2016b), var uzskatīt par globāliem 

uzņēmumiem, kas spēj konkurēt ekosistēmā, kurā „virzītājspēks ir piekļuve tehnoloģijai, nevis šauras 

lingvistiskās zināšanas” (LT-Innovate, 2013 page 25). 

Daudzi Eiropas LT uzņēmumi ir piekļuvuši tirgiem, jo tos ir iegādājušies lielāki, galvenokārt Amerikas, 

uzņēmumi, kas vēlas papildināt savu produktu un pakalpojumu portfeli, iegādājoties mazus inovatīvus 

jaunuzņēmumus, no kuriem daži ir Eiropas uzņēmumi (DG Translation, 2009). Ir minami vairāki piemēri, 

kad mazus un vidējus Eiropas tehnoloģiju uzņēmumus ir iegādājušies lieli ASV uzņēmumi: Nīderlandes 

semantiskās meklēšanas uzņēmums Q‐ go, kas pašreiz pieder Oracle; AK intelektiskās analītikas 

uzņēmums i2 pašreiz pieder IBM; Loquendo — Telecom Italia izveidotais runas tehnoloģiju uzņēmums — ir 

Nuance nesenāk iegādātais Eiropas uzņēmums; Spānijas NeoMetrics Analytics pašreiz pieder Accenture; AK 

bāzētā runas meklētājprogramma Aurix pašreiz pieder vadošam saziņas centra piegādātājam Avaya; zvanu 

centra uzņēmums Syntellect ir iegādājies Fluency Voice Technologies; Amazon ir iegādājies AK bāzēto 

dabiskās valodas apstrādes jaunuzņēmumu Evi Technologies un Polijas uzņēmumu Ivona; sekmīgāko VoIP 

pakalpojumu Skype ir iegādājies Microsoft, un trīs no svarīgākajiem IT uzņēmumiem, proti, Google, Apple 

un Microsoft, nesen iegādājās attiecīgi trīs AK bāzētus LT uzņēmumus — Deep Mind, VocalIQ un SwiftKey. 

Turklāt Eiropas sekmīgākais intelektiskās meklēšanas uzņēmums Autonomy pašreiz ir daļa no HP 

piedāvātajiem dabiskās valodas pakalpojumiem. Tomēr ne visas iegādes veic ASV, proti, Dassault Systèmes 

iegādājās Francijas intelektiskās meklēšanas uzņēmumu Exalead; Dublinā bāzēta globālo informācijas 

pakalpojumu grupa Experian pārpirka AK runas verificēšanas uzņēmumu 192business; OnMobile (Indijas 

IT pakalpojumu giganta Infosys izveidots uzņēmums) iegādājās Francijas runas tehnoloģiju uzņēmumu 

Telisma, un Wolters Kluwer iegādājās ASV īpašo jomu semantikas uzņēmumu Health Language Inc. 

Apvienotās Karalistes SDL iegādājās Language Weaver, kas ir galvenā statistiskā MT programma tirgū un 

ir izstrādāta uzņēmumiem (vai valdībai), nevis kā tiešsaistes platforma. Francijas uzņēmums Bertin 

Technologies iegādājās Vecsys un AMI software, savukārt Itālijas Almaviva pārpirka Pervoice (LT-Innovate, 

2016b). 
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Šī tendence ir viens no faktoriem, kas novājina Eiropas nozares vietu globālajā tirgū, neļaujot izveidot 

lielākus Eiropas uzņēmumus, kuri varētu konkurēt ar Amerikas vadošajiem uzņēmumiem. Tādējādi 

pašreiz pamanāmākās inovācijas tulkošanas tehnoloģijas jomā un tulkošanas darījumdarbības modeļi tiek 

galvenokārt izstrādāti ārpus Eiropas. 

Šāda konsolidācija Eiropas nozarē ir veselīga un palīdz LT uzņēmumiem piekļūt augšupējām lietojumu 

nozarēm un tirgiem. Tomēr tā neveicina spēcīgas un pašpietiekamas LT nozares attīstību Eiropā. To 

apliecina risinājumu sadrumstalotais valodu tvērums runas tehnoloģiju un satura tirgos, un tas ir 

galvenais faktors, kas ierobežo Eiropas līdzdalību šajos tirgus segmentos.  

3.2 Daudzvalodības sociāli ekonomiskā ietekme  

Nav šaubu, ka valodu daudzveidība Eiropā ir kultūru bagātības avots Eiropas sabiedrībai. Šī 

daudzveidība ir mums ļāvusi kļūt par to, kas mēs pašreiz esam, jo ir sniegusi iespēju pielāgot visas 

ekosistēmas mūsu kontinentam (Skutnabb-Kangas, T., 2002). Valoda nav tikai saziņas līdzeklis, bet arī 

veids, kā izpaust jēdzienus un idejas, kādu, iespējams, nav citās kultūrās. Ja valoda izmirst, izmirst arī 

jēdzieni un idejas. Eiropa ir spējusi radīt un visā pasaulē izplatīt dažus no svarīgākajiem jēdzieniem un 

idejām, kas ir veicinājuši cilvēces attīstību. Un tas ir bijis iespējams, pateicoties valodu daudzveidībai. 

Tomēr šī daudzveidība arī rada nopietnus sarežģījumus gan Eiropas ekonomikai, gan Eiropas sabiedrībai, 

būtiski ierobežojot tādus aspektus kā pārrobežu komercija un darījumdarbība, darba ņēmēju mobilitāte, 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Eiropas līmenī un iedzīvotāju līdzdalība politiskajā procesā. 

Paredzams, ka HLT varētu palīdzēt saglabāt un sekmēt Eiropas pašreizējo kultūru daudzveidību, 

vienlaikus nodrošinot instrumentus minēto problēmu pārvarēšanai. 

Daudzvalodība skar daudzus ikdienas aspektus, kas saistīti ar pārrobežu ekonomiskajām un sociālajām 

attiecībām, tādēļ ir samērā sarežģīti precīzi aplēst daudzvalodības visaptverošo ietekmi uz Eiropas 

ekonomiku un sabiedrību. Lai šis pētījums „neizietu no rāmjiem”, ir veikta analīze, uzmanību koncentrējot 

uz tiem aspektiem, ko daudzvalodība, visticamāk, ietekmēs būtiski un kam HLT, visticamāk, nodrošinās 

reālu un efektīvu risinājumu valodas barjeru pārvarēšanai. Analīze ir vērsta uz kvalitatīviem aspektiem, 

jo, lai gan dažās jomās, piemēram, e-komercijas jomā, tās ietekme ir tiešāka un savā ziņā var tikt 

kvantificēta, citās jomās, piemēram, e-pārvaldes, veselības aprūpes un iedzīvotāju iesaistīšanās jomā, kā 

arī saistībā ar spēju slēgt darījumdarbības darījumus, ietekme ir izkliedētāka un grūtāk aplēšama. 

Lai gan ekonomiskā un sociālā ietekme ir cieši saistītas, galvenā ietekme ir iedalīta divās kategorijās.  

Ir analizēti šādi sociālie aspekti: 

 daudzvalodības ietekme uz Eiropas valstīm un jo īpaši jautājums par to, kuri iedzīvotāji tiek atstāti 

novārtā, ja tiek īstenoti valodu politikas virzieni, kas vērsti uz lielākajām valodām; šī analīze būs 

pamatā Eiropas „nedaudzvalodības” sociālo un ekonomisko izmaksu aplēsei; 

 valodu barjeru ietekme uz migrāciju, jo īpaši ES; šajā nolūkā ir kvantificēts valstī dzīvojošo ES 

iedzīvotāju skaits, kuri nerunā vienā no valsts oficiālajām valodām; tāpat ir aplēsta valodu barjeru 

ietekme uz iekšējo mobilitāti ES; 

 vienvalodas režīma ietekme, ja valdības sabiedriskos pamatpakalpojumus sniedz tikai valstu 

oficiālajā(-ās) valodā(-ās) (valsts un reģionālās valodas); analīze ir vērsta uz e-pārvaldes, veselības 

aprūpes un avārijas dienestu pakalpojumiem, kas iedzīvotājiem, visticamāk, būs aktuālākie 

ikdienas pakalpojumi, kurus skar valodu barjeras; 

 visbeidzot, ir izskatīts, kā HLT var palīdzēt radīt patiesi dauzvalodīgu Eiropu, kas varētu vēl 

vairāk uzlabot Eiropas izveidi, sekmējot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību 

Ir analizēti šādi ekonomiskie aspekti: 

 „nedaudzvalodīga” režīma būtiskākā ietekme DSM ir pārrobežu e-komercijas samazināšana; ir 

sniegts pārskats par tendencēm un galvenajiem šķēršļiem saistībā ar pārrobežu e-komerciju, lai 
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papildus novērtētu, vai ir patiesi integrēts DSM vai tomēr sadrumstalots DSM; ir aplēsta valodu 

barjeru ietekme uz e-komerciju un tas, kas notiktu, ja valodu barjeras tiktu pārvarētas; ir apkopoti 

iepriekšējo pētījumu svarīgākie secinājumi par Eiropas izmaksām, ko rada tas, ka nav integrēta 

DSM;  

 ir veikta īpaša analīze par ietekmi, ko rada tas, ka Eiropas MVU neizmanto HLT; 

 ir analizēti darījumu veikšanas sarežģījumi ar valstīm, kas lieto atšķirīgas valodas, un tas, kā 

starptautiskā tirdzniecība varētu gūt labumu no HLT izmantošanas.  

3.2.1 „Nedaudzvalodīga” režīma sociāli demogrāfiskās sekas daudzvalodīgā 

Eiropā 

Lai pienācīgi novērtētu, kādas sociālās un ekonomiskās sekas rada nepietiekams HLT atbalsts Eiropā 

nolūkā iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt efektīvu un tiešu veidu daudzvalodīgas vides radīto 

sarežģījumu risināšanai neatkarīgi no viņu spējas runāt vairāk nekā vienā valodā, ir svarīgi zināt, kādu 

iedzīvotāju skaitu skar šī problēma un vai valodu barjeras ir atkarīgas no katra cilvēka sociāli 

demogrāfiskajām iezīmēm.  

Šajā nolūkā ir veikta analīze, lai aplēstu to iedzīvotāju skaitu katrā valstī, kas ir atstāts novārtā vienvalodas 

un daudzvalodu scenārijā. Vienvalodu scenārijā ņēma vērā ES iedzīvotājus, kas runā angļu valodā. 

Daudzvalodu scenārijā ņēma vērā ES iedzīvotājus, kas runā vismaz vienā no sešām lietotākajām Eiropas 

valodām (angļu, vācu, franču, itāļu, poļu vai spāņu valodā)16. 

Analīze ir veikta sadalījumā pēc valstīm gan attiecībā uz visiem iedzīvotājiem, gan pēc dažādām sociāli 

demogrāfiskajām iezīmēm (vecums, ienākumu līmenis un vecums, kad pārtraukta izglītība), lai 

noskaidrotu valodu plaisu.  

Vienvalodu scenārija rezultāti apliecina, ka vismaz 60 % no Eiropas iedzīvotājiem tiek atstāti novārtā, ja 

tiek izmantota tikai angļu valoda, un ka starp valstīm ir vērojamas lielas atšķirības, kā norādīts 13. attēlā. 

Tādās valstīs kā Ungārija, Spānija, Portugāle un Bulgārija mazāk par 20 % iedzīvotāju zina angļu valodu 

(salīdzinājumā ar 80 % Nīderlandes iedzīvotāju).  

 

                                                           

 

16 Analīzes vajadzībām izmantoja mikrodatus no Eirobarometra apsekojuma Nr. 77.1 (Eiropas Komisija, 2014.a gads). 
Apsekojumu veica no 2012. gada februāra līdz martam, iesaistot 26 751 iedzīvotājus 27 Eiropas Savienības valstīs. Visi 
respondenti bija attiecīgās valsts rezidenti, valstspiederīgie un ārzemnieki, bet ES iedzīvotāji, un bija vecumā no 
15 gadiem un vairāk. Apsekojums arī ietver demogrāfisku informāciju un citu pamatinformāciju, piemēram, par 
vecumu, dzimumu, vecumu, kad pārtraukta pilna laika izglītība, līmeni sabiedrībā un vietējās kopienas veidu un 
lielumu. Eirobarometra apsekojumā Nr. 77.1 ir īpašs temats par daudzvalodību, kas ietver informāciju par dzimto 
valodu un svešvalodu prasmju līmeni (trīs punktu skalā: ļoti labas, labas un pamata prasmes). Uzskatām, ka iedzīvotājs 
runā kādā valodā, ja tā ir viņa dzimtā valoda vai ja iedzīvotājam ir vismaz labas prasmes kādā svešvalodā. 
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13. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars, kas nerunā angļu valodā — sadalījumā pēc valstīm 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 2014a). 

 

Analīze arī pierāda, ka lingvistiskā plaisa vairāk skar vecus cilvēkus, kā arī personas ar zemu izglītības 

līmeni un zemiem ienākumiem, kā ir skaidri norādīts 14. attēlā. Vecuma atšķirība starp iedzīvotājiem zem 

30 gadu vecuma un iedzīvotājiem virs 66 gadu vecuma ir 34 procentpunkti. Jānorāda, ka pat jaunāku 

iedzīvotāju gadījumā, ja pārskata tikai angļu valodu, valodas barjera Eiropas līmenī ir virs 40 %. 

Valodu plaisa ir arī savā ziņā atkarīga no izglītības līmeņa17. Vairāk nekā 80 % iedzīvotāju ar zemāku 

izglītības līmeni ir vājas angļu valodas prasmes, savukārt šis rādītājs samazinās līdz aptuveni 40 %, ja tiek 

pārskatīti iedzīvotāji, kuri pameta izglītību vecumā pēc 19 gadiem (viņiem, visticamāk ir universitātes 

izglītība). Vidējā izglītības plaisa ir 39 procentpunkti. Ļoti līdzīgus rezultātus iegūst, pārskatot sociālo 

līmeni18 — vidējā atšķirība starp zemu un augstu sociālo līmeni ir 42 procentpunkti. 

                                                           

 

17 Uzskatām, ka personai ir sākumskolas izglītība, ja izglītība ir pamesta pirms 16 gadu vecuma; vidējā izglītība, ja 
izglītība ir pamesta laikā no 16 līdz 19 gadu vecumam, un universitātes izglītība, ja izglītība ir pamesta pēc 19 gadu 
vecuma. 

18 Apsekojumā pārskata 10 sociālos līmeņus no 1 (zemākais) līdz 10 (augstākais). Šos līmeņus sakārto zemos (1 līdz 3), 
vidējos (4 līdz 7) un augstos (8 līdz 10). 
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14. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars, kas nerunā angļu valodā — sadalījumā pēc dažādiem sociāli 
demogrāfiskajiem faktoriem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1. (European Commission, 2014a) 

 

Turklāt nav paredzams, ka nākamajos gados situācija būtiski uzlabosies. Analizējot iedzīvotāju īpatsvaru, 

kas nerunā angļu valodā cilvēku grupu sadalījumā ik pa 5 gadu intervāliem, varam novērtēt, cik ātri 

jaunākas paaudzes uzlabos savas valodu prasmes. Joprojām ir 35 % jaunu iedzīvotāju, kas nerunā angļu 

valodā, vismaz ne pietiekami labi, un 70 %, kuri to neprot pārāk labi. Situācija pēdējos 20 gados ir 

uzlabojusies tikai lēnām — 22 procentpunktiem ir labs prasmju līmenis un tikai 9 procentpunktiem ir ļoti 

labs prasmju līmenis. Turklāt attiecībā uz personām, kam ir ļoti labas angļu valodas prasmes, pilnveidē 

vērojama stagnācija, kā redzams 15. attēlā. Šie rezultāti atbilst secinājumiem of Gazzola (2016), kas liek 

domāt, ka Eiropas studentu valodu prasmju līmenis ir maldinošs un ir būtiski jāuzlabo. 
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15. attēls. Angliski nerunājošā iedzīvotāju īpatsvara attīstība sadalījumā ik pa 5 gadu intervāliem un 
līmeņiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 

2014a). 

 

Kā jau bija paredzams, virzība uz daudzvalodīgu scenāriju, kas ietvertu sešas valodas, būtiski uzlabo 

situāciju. Tomēr 15 % Eiropas iedzīvotāju joprojām tiek atstāti novārtā, un ir 11 Eiropas valstis (Somija, 

Grieķija, Igaunija, Lietuva, Slovākija, Čehija, Latvija, Rumānija, Bulgārija, Portugāle un Ungārija), kurās 

vairāk nekā puse iedzīvotāju nespēj pienācīgi sazināties, izmantojot kādu no 16. attēlā uzskaitītajām 

valodām. 

16. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars, kas neprot (vismaz labi) angļu, vācu, franču, itāļu, poļu vai spāņu 
valodu sadalījumā pēc valstīm 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 

2014a). 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

49 

Šie rezultāti atbilst iepriekšējiem pētījumiem. Līdzīga analīze ir veikta Gazzola (2016, p.7), arī apkopojot 

citu darbu rezultātus un konstatējot, ka „vidējais tiesību ierobežošanas (disenfranchisement) rādītājs”, kas 

ir līdzīgs rādītājam, ko esam aprēķinājuši mēs, ir no 62,6 līdz 65 (mūsu aplēse ir 60,63) vienvalodas režīma 

gadījumā un no 14 līdz 16,4 sešu valodu režīma gadījumā (mūsu aplēse ir 14,93). 

Līdzīgi kā vienvalodas scenārija gadījumā, rezultāti pierāda, ka lingvistiskā plaisa skar vecus cilvēkus, kā 

arī personas ar zemu izglītības līmeni un zemiem ienākumiem daudz vairāk nekā ir redzams 17. attēlā. 

Vecuma atšķirība starp iedzīvotājiem zem 30 gadu vecuma (11 %) un iedzīvotājiem virs 66 gadu vecuma 

(19 %) ir astoņi procentpunkti. Jānorāda, ka pat jaunāku paaudžu gadījumā, pārskatot sešas plašāk lietotās 

Eiropas valodas, šo valodu radītās barjeras Eiropas līmenī ir 11 %. 

 

17. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars, kas neprot angļu, vācu, franču, itāļu, poļu vai spāņu valodu 
sadalījumā pēc dažādiem sociāli demogrāfiskajiem faktoriem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 

2014a). 
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Valodu plaisa ir arī savā ziņā atkarīga no izglītības līmeņa. Vairāk nekā 19 % personu ar zemu izglītības 

līmeni ir vājas prasmes vienā no sešām plašāk lietotajām Eiropas valodām; šie rādītāji samazinās līdz 10 % 

tādu iedzīvotāju gadījumā, kas izglītību pameta pēc 19 gadu vecuma (vidējā atšķirība ir 9 procentpunkti). 

Pārskatot sociālo līmeni, vidējā atšķirība ir 16 procentpunkti starp zemu (28 %) un augstu (12 %) sociālo 

līmeni. 

Dažādie sociāli demogrāfiskie faktori, visticamāk, ir savstarpēji cieši saistīti (piemēram, iedzīvotāji ar 

augstu sociālo līmeni biežāk ir studējuši universitātē un dzīvo pilsētu teritorijās), tādēļ īpaši interesanti ir 

analizēt visus mainīgos vienlaikus, lai nodalītu dažādo ietekmi un precīzāk atklātu saikni starp sociāli 

demogrāfiskajiem faktoriem un valodu prasmēm. Sīki analīzes rezultāti ir izklāstīti 7.3. pielikumā. Tie liek 

domāt, ka izglītība ir rādītājs, kam ir lielāka ietekme saistībā ar svešvalodas prasmēm. Vidēji izglītības 

pamešana pēc 19 gadu vecuma par aptuveni 19 reizēm palielina angļu valodas kā svešvalodas prašanas 

iespēju un par aptuveni 9 reizēm palielina iespēju prast vienu no 6 plašāk lietotajām Eiropas valodām, ja 

salīdzinām ar izglītības pamešanu pirms 16 gadu sasniegšanas. Nozīme ir arī vecumam, un jaunākiem 

cilvēkiem (līdz 30 gadiem) ir vidēji piecas reizes lielākas iespējas prast angļu valodu kā svešvalodu un 

četras reizes lielāka iespēja runāt vienā no sešām plašāk lietotajām Eiropas valodām, salīdzinot ar veciem 

cilvēkiem. Sociālā statusa ietekme, lai gan tā ir svarīga (augstāks sociālais statuss par trīs reizēm palielina 

iespēju runāt angļu valodā salīdzinājumā ar zemāku sociālo statusu), ir mazāka nekā izglītības līmeņa 

ietekme. Dzīvesvietas lieluma ietekme ir nozīmīga, bet daudz mazāka; dzimuma ietekme ir niecīga.  

Kopumā mūsu secinājumi ļauj secināt, ka, ja angļu valoda kļūtu par DSM „lingua franca”, vairāk nekā 60 % 

no Eiropas iedzīvotājiem tiktu atstāti novārtā un starp valstīm būtu lielas atšķirības. Virzība uz scenāriju, 

kurā par saziņas līdzekli DSM kļūtu sešas plašāk lietotās Eiropas valodas, nozīmētu, ka vairāk nekā 14 % 

iedzīvotāju netiktu ietverti DSM. Tas atbilst vairāk nekā 70 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Šāda scenārija 

gadījumā 11 valstīs vairāk nekā 50 % iedzīvotāju nespētu piekļūt DSM sniegtajām priekšrocībām. Turklāt 

vairāk šādai nelabvēlīgai situācijai būs pakļauti veci iedzīvotāji un personas ar zemu izglītības līmeni, kas 

novedīs pie netaisnīgas lingvistiskās plaisas digitālajā vienotajā tirgū. 

3.2.2 „Nedaudzvalodīga” režīma sekas valstīs, skarot migrantus un pārrobežu 

mobilitāti 

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumu par starptautisko migrāciju (International Migration 

Report) (UN, 2016) gandrīz divas trešdaļas no visiem starptautiskajiem migrantiem (76 miljoni) dzīvo 

Eiropā. Jaunajā globālajā vidē valoda var kļūt par sarežģītu problēmu, kas apgrūtina migrantu integrāciju, 

jo, ja imigrants dzīvo kādā valstī, pienācīgi neprotot oficiālo valodu, viņš saskaras ar slogu, jo nespēj atrast 

darbu vai sekmīgi piekļūt sabiedriskajiem pamatpakalpojumiem, piemēram, e-pārvaldei, veselības 

aprūpei vai avārijas dienestiem.  

Šiem iedzīvotājiem, visticamāk, būs grūti dzīvot parastu dzīvi. Turklāt migrantu valodas ir Eiropas valstu 

politikas virzienos mazāk atzītās valodas, un tas apgrūtina mobilitāti un Eiropas patiesu integrāciju (Extra, 

Guus & Kutlay, Yağmur, 2012). HLT var būtiski uzlabot integrācijas procesu, atvieglojot saziņu ar 

jaunpienācējiem (META technology council, 2012). 

Apsverot iekšējo migrāciju (ES iedzīvotāji, kas pārceļas uz dzīvi citā ES valstī), vairāk nekā 13 miljoni 

Eiropas iedzīvotāju (2,64 %) dzīvo kādā ES valstī, neprotot tās oficiālo valodu19, vismaz ne pietiekami labi, 

kā redzams 18. attēlā. Visticamāk, lielākā daļa šo iedzīvotāju ir (vai ir bijuši) iekšējie migranti. 

                                                           

 

19 Oficiālo valodu saraksts sadalījumā pēc valstīm ir iekļauts 7.2. pielikumā.  
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18. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars, kas nerunā valsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) — sadalījumā pēc valstīm 

  

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 

2014a). 

 

HLT ne tikai atvieglos migrantu integrāciju, bet arī veicinās Eiropas Savienības integrāciju, jo ir secināts, 

ka valodu atšķirības rada šķēršļus ES darba ņēmējiem, kas pārceļas uz citu dalībvalsti. Lai pārbaudītu šo 

faktu, esam aplēsuši valodu barjeru ietekmi uz ES iedzīvotāju mobilitāti Eiropas Savienībā, pārceļoties uz 

citu dalībvalsti, lai tajā dzīvotu un strādātu. To paveicām, izmantojot Eirobarometra apsekojuma Nr. 72.5 

datu kopu (European Commission, 2009), kas ietver īpašu tematu par ģeogrāfisko un darba tirgus 

mobilitāti20. Analīzē pārskatījām mobilu darba ņēmēju, kas ir ES iedzīvotājs, proti, iedzīvotāju, kas pašreiz 

strādā vai ir iepriekš strādājis dalībvalstī, kura nav viņa pilsonības valsts. ES iedzīvotāju īpatsvars, kas 

kādā dzīves posmā ir pārcēlušies uz citu dalībvalsti ES teritorijā, lai tur dzīvotu un strādātu, ir tikai 5,8 %. 

Analīzē konstatējām, ka valodu atšķirības, visticamāk, būs viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavēs 

darba ņēmēju mobilitāti Eiropā un apgrūtinās patiesa vienotā tirgus izveidi. Vidēji ņemot, zemas valodu 

barjeras starp divām valstīm par 118 % (vairāk nekā trīs reizes) palielina to iedzīvotāju skaitu, kuri izvēlas 

pārcelties no un uz šīm valstīm, kā norādīts analīzē 7.5.1. pielikumā.  

Izstrādājām arī simulāciju, lai prognozētu, kāda būtu ietekme, ja nebūtu valodu barjeras. Scenārijā, kas 

paredz zemas valodu barjeras starp valstīm, un pamatojoties uz mūsu paraugu, šis rādītājs gandrīz 

trīskāršotos (2,8) līdz 16,1 %, kā redzams 19. attēlā21.  

                                                           

 

20 Analīzes sīks apraksts ir izklāstīts 7.5.1. pielikumā. 

21 Šie rezultāti būtu rūpīgi jāapsver, jo valodu barjeru trūkuma mainīgais paraugā, iespējams, ietver citas valstu 
savstarpējās kultūru barjeras, kuras nav pienācīgi ietvertas paraugā. Tomēr, mūsuprāt, tas pierāda, ka valodu barjeras, 
visticamāk, būtiski ietekmē zemo darba ņēmēju mobilitāti ES. 
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Faktiski 2014. gadā tikai 1,8 miljoni eiropiešu (0,26 %) migrēja uz citu dalībvalsti (European Commission, 

2016j), salīdzinot ar 5 miljoniem cilvēku (1,63 %), kas pārcēlās uz citu štatu ASV (USCB, 2015). Tādēļ ASV 

iekšējās migrācijas rādītājs ir par 6,4 reizēm lielāks nekā ES rādītājs. Pamatojoties uz mūsu analīzi, valodu 

barjeru samazināšana varētu uz pusi samazināt darba ņēmēju mobilitātes rādītāja atšķirību starp ES un 

ASV. 

 

19. attēls. To iedzīvotāju īpatsvars, kas ir dzīvojuši un strādājuši citā ES valstī (pašreizējās situācijas 
salīdzinājums ar situāciju bez valodu barjerām) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

 

3.2.3 „Nedaudzvalodīgas” Eiropas ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu  

Viens no iemesliem, ar ko varētu daļēji skaidrot valodu barjeru lielo nozīmi ES mobilitātei, ir tādu 

sabiedrisko pakalpojumu nepietiekamība galamērķa valstī, kurus sniedz ES migranta valodā. Šajā nodaļā 

analizēsim, cik taisnīga ir ES iedzīvotāju piekļuve trim sabiedriskajiem pakalpojumiem, proti, veselības 

aprūpei, avārijas dienestiem un e-pārvaldes pakalpojumiem. 

3.2.3.1 Veselības aprūpes un avārijas dienestu pakalpojumi 

Tieši veselības aprūpē daudzvalodībai ir svarīga nozīme. Gan pacientiem, kas neprot savas dzīvesvietas 

dalībvalsts oficiālo valodu (piemēram, migranti), gan pacientiem, kuri ceļo uz citām dalībvalstīm, ir 

vajadzīgs valodas atbalsts, kad viņi saņem medicīnisko aprūpi — informācija viņu valodā, dokumentu 

tulkojumi, mutiskā tulkošana, lai saņemtu drošu veselības aprūpi utt. (European Commission, 2015). 

Eiropas līmenī Direktīvā 2011/24/ES ir ietvertas pacientu tiesības pārrobežu veselības aprūpes 

gadījumos, lai gan tajā nav tieši noteiktas pacienta tiesības, vēršoties pēc medicīniskas palīdzības, 

sazināties sev saprotamā valodā, uzskatot to par pašsaprotamu priekšnoteikumu pārējo ietverto tiesību 

nodrošināšanai (European Commission, 2015). Šāda juridiska noteikuma trūkuma dēļ attiecībā uz to, kā 

samazināt valodu barjeras pārrobežu veselības aprūpes gadījumos, rodas rakstiskās un mutiskās 

tulkošanas nelīdzsvarots nodrošinājums valstu veselības aprūpes sistēmās, un savukārt tādēļ var rasties 

ekonomika nelietderība un augstas sociālās izmaksas, piemēram, cilvēku dzīvību zaudēšana. Daudzos 

gadījumos valodu pakalpojumu sniegšanu joprojām neuzskata par veselības aprūpes sistēmas 

pamatelementu, bet gan tikai par ekonomisku problēmu (European Commission, 2015), kuru pēdējos 

gados ir bijis ērti nerisināt ekonomikas krīzes izraisīto budžeta samazinājumu dēļ. 
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Starp valodu barjeru sekām veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā ir jāizceļ šādas (Bowen, S., 

2015): 

 ierobežota līdzdalība veselības veicināšanas un profilaktiskajos pasākumos; 

 ierobežota sākotnējā piekļuve lielākajai daļai veselības aprūpes pakalpojumu; 

 lielāks nepareizas diagnozes risks; 

 pacienta apgrūtināta sapratne un noteiktās ārstēšanas ievērošana; 

 zemāks pacientu apmierinātības līmenis; 

 lielāks negatīvu seku risks; 

 hronisku slimību sliktāka ārstēšana; 

 neefektīvāka sāpju kontrolēšana. 

Viens no rādītājiem, kas ļauj uzsvērt „nedaudzvalodīgu” veselības aprūpes sistēmu izmaksas, ir valodu 

barjeru izraisītās medicīniskās kļūdas. Lai gan neizdevās atrast Eiropas līmeņa literatūras avotus, šī 

problēma ir atspoguļota citu reģionu aprakstītajos piemēros. Kāda Kalifornijas Universitātes Sabiedrības 

veselības skolas pētījuma ietvaros tika analizēts, cik bieži prasībās par neatbilstīgu ārstēšanu kādai ASV 

apdrošināšanas sabiedrībai ir minētas valodu barjeras un kādas ir to sekas (Quan, K. & Lynch, J., 2010). 

Atklājās, ka 2,5 % no prasībām, kas reģistrētas laikā no 2005. gada janvāra līdz 2009. gada maijam, bija 

saistība ar valodu barjerām (šajā gadījumā pacientiem ar ierobežotām angļu valodas prasmēm), kādēļ bija 

miruši divi bērni un trīs pieaugušie un vairāk nekā 5 miljoni ASV dolāru izmaksāts, lai kompensētu 

zaudējumus un juridiskās izmaksas.  

Daudzvalodība būtiski ietekmē arī — tieši saistībā ar veselību un drošību — avārijas dienestu 

pakalpojumu sniegšanu. Eiropas vienoto neatliekamās palīdzības numuru 112 ieviesa 1991. gadā (Council 

of the European Communities, 1991), savukārt 2002. gadā pieņēma un 2009. gadā grozīja Universālā 

pakalpojuma direktīvu (European Parliament and the Council of the European Union, 2009), nosakot 

prasības dalībvalstīm saistībā ar 112 dienestiem. Tomēr 112 dienestu regulējumā nebija tieši paredzēta 

zvanu daudzvalodīga apkalpošana un bija tikai noteikts, ka „dalībvalstīm jau būtu jābūt veikušām 

vajadzīgos organizatoriskos pasākumus, kas visvairāk piemēroti valsts neatliekamās palīdzības sistēmas 

organizācijai, lai nodrošinātu to, ka uz zvaniem uz šo numuru pienācīgi atbild un tie tiek pienācīgi 

apstrādāti” (European Parliament and the Council of the European Union, 2009). Saskaņā ar rezultātiem, 

kas iegūti sestajā datu apkopošanā par Eiropas neatliekamās palīdzības numura 112 īstenošanu (European 

Commission, 2013c), kurā apkopoti dati no 2012. gada22, katra dalībvalsts izlemj, kādās valodas varētu 

apkalpot 112 zvanus un kādas procedūras varētu piemērot, lai izsaukumus pārsūtītu starp ĀIC (ārkārtas 

izsaukumu centrāles) nolūkā labāk un atbilstīgā valodā apkalpot izsaukumu. Lai gan HLT var palīdzēt 

ērti apkalpot 112 zvanus, piemēram, samazinot izsaukuma valodas noteikšanas laiku, tikai dažas valstis 

informēja, ka ārkārtas izsaukumu apkalpošanā izmanto konkrēta veida tehnoloģisko atbalstu (European 

Commission, 2013c). Viena no sekām, ko rada svešvalodas izsaukumu apkalpošanas pieeju atšķirības un 

valodu tehnoloģiju ierobežotā izmantošana, ir tādas, ka 12 % cilvēku, kas veic ārkārtas palīdzības zvanu, 

atrodoties citā ES valstī, saskārās ar problēmām saistībā ar valodu (Eurobarometer, 2010).  

3.2.3.2 E-pārvalde 

Digitālā vienotajā tirgū, kurā ir brīva iedzīvotāju pārvietošanās un preču aprite, valsts pārvaldes iestādēm 

būtu jāsniedz uz iedzīvotājiem vērsti efektīvi un pārrobežu pakalpojumi. Tomēr Eiropas Savienības 

iekšējais tirgus ir sadrumstalots arī e-pārvaldes pakalpojumu jomā. Informācija, konsultācijas, problēmu 

risināšanas mehānismi un procedūras ir atšķirīgas, nav orientētas uz lietotājiem un nav sadarbspējīgas 

(European Commission, 2016a).  

                                                           

 

22 Pēc tam ir notikušas vēl divas datu apkopošanas kārtas, lai gan tajās netika analizēti zvani svešvalodās. 
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Pašreiz joprojām ir daudzi šķēršļi, kas ierobežo darba ņēmēju un iedzīvotāju mobilitāti un uzņēmumu 

izveidi citās dalībvalstīs. Analīze ir jau pierādījusi, ka valoda, visticamāk, ir viens no šādiem šķēršļiem. 

Tādēļ digitāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem ir jārisina šī problēma, lai patiešām panāktu, ka tie ir 

efektīvi un pieejami visiem iedzīvotājiem, kā arī būtiski veicina digitālā vienotā tirgus izveidi.  

Kādā 2013. gadā veiktā pētījumā, kas bija daļa no ISA darba programmas (European Commission, 2013b), 

konstatēja, ka 34 % no analizētajiem dalībvalstu pārvaldes iestāžu portāliem sniedza informāciju tikai 

valsts oficiālajā valodā un 66 % piedāvāja informāciju citās valodās, galvenokārt angļu valodā (61 %). 

E-pārvaldes pakalpojumu jomā daudzvalodībai ir divas šķautnes. No vienas puses, ir svarīgi nodrošināt, 

lai visi iedzīvotāji varētu piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem savā valodā. Tā kā iedzīvotājiem ir 

tiesības dzīvot, mācīties un strādāt jebkurā Savienības valstī, vai viņiem nebūtu jānodrošina iespēja saprast 

citas valsts tiesību aktus vai piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem? Digitālajā laikmetā uz lietotājiem 

orientētiem pakalpojumiem būtu jāietver arī daudzvalodība. 

No otras puses, daudzvalodība ietekmē IKT pakalpojumu un rīku semantisko sadarbspēju. Lai netiktu 

traucēta valdības un lietotāju — iedzīvotāju, uzņēmumu un citu valsts pārvaldes iestāžu — sadarbspēja 

gan valsts, gan ES līmenī, ir vajadzīgas daudzvalodīgas ontoloģijas, kas ir semantiskās sadarbspējas 

pamatā.  

Mašīntulkošanas rīki, šķiet, ir vienīgais izmaksu ziņā lietderīgais veids, kā sniegt visā ES pieejamos 

sabiedriskos pakalpojumus visās oficiālajās valodās un citās starp Eiropas iedzīvotājiem izplatītās valodās, 

piemēram, krievu valodā. Šo faktu var pietiekami viegli pārbaudīt, analizējot Eiropas Savienības 

tulkošanas pakalpojumu izmaksas. Lai izpildītu pienākumu ievērot Eiropas iedzīvotāju lingvistisko 

daudzveidību, ES tērē aptuveni 1,1 miljardu euro gadā (2012. gads), kas atbilst 1 % no ES gada vispārējā 

budžeta (Gazzola, M. & Grin, F., 2013). Gazzola, M. (2014) norāda, ka ES pašreizējā pilnīgas 

daudzvalodības politika ir ne tikai iekļaujoša, bet ir arī efektīvākā valodu politika, jo gada izdevumi uz 

katru iedzīvotāju, kas ir vismaz 15 gadus vecs, ir aptuveni 2,7 euro. Tomēr Fidrmuc (2011) apgalvo, ka 

vidējās izmaksas būtu jāaprēķina atkarībā no to iedzīvotāju skaita, kuru tiesības ir ierobežotas 

(disenfranchised), izslēdzot konkrētu valodu. Tādējādi, piemēram, maltiešu valodas gadījumā tiktu iegūtas 

izmaksas līdz pat 800 euro apmērā par katru personu ar ierobežotām tiesībām. Ir aplēsts to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuru tiesības vairs netiek ierobežotas, ja tiek ietverta kāda valoda23, un jaunas valodas 

pievienošanas izmaksas uz vienu personu, kuras tiesības vairs netiek ierobežotas, un rezultāti ir attiecīgi 

atspoguļoti 20. un 21. attēlā.  

 

                                                           

 

23 Tika ņemti vērā tie iedzīvotāji, kas valodu zina vismaz labā līmenī. Pievienojot jaunu valodu, tika izslēgti iedzīvotāji, 
kas vismaz labi zina kādu no valodām, kuras jau ir ietvertas. 
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20. attēls. Tiesību ierobežošanas rādītājs, ietverot jaunu valodu (logaritma skala) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 2014a). 

 

Tiesa, ka vidējās gada izmaksas uz personu ir gandrīz 2,7 euro (mūsu aplēse ir 2,4 euro). Tomēr tāpat ir 

tiesa, ka dažu mazāku valodu ietveršanas izmaksas ir līdz pat 5300 euro uz katru personu, kuras tiesības 

ir ierobežotas, īru valodas gadījumā un līdz pat 15 000 euro uz katru personu luksemburgiešu valodas 

gadījumā. Turklāt efektīvāk būtu ietvert dažas neoficiālās valodas, piemēram, krievu, turku vai arābu 

valodu, nekā dažas oficiālās valodas. Taisnīgums un efektivitāte, šķiet, ir pretrunīgi jēdzieni, un HLT liekas 

ir vienīgais reālais risinājums šai dilemmai. 
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21. attēls. Katras valodas gada izmaksa uz katru personu, kuras tiesības ir ierobežotas (logaritma 
skala) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 2014a). 

 

Dažādu ES dalībvalstu valsts un reģionālie publiskie dokumenti parasti nav pieejami citiem Eiropas 

iedzīvotājiem viņu valodā. Piemēram, Portugāles uzņēmējs vēlas uzzināt, kas rakstīts Latvijas vai 

Slovēnijas komerclikumā. Visticamāk, šis dokuments nebūs pieejams portugāļu valodā. Visu 28 ES valstu 

valdību dokumentu manuāla iztulkošana uz visām ES valodām ir utopija. Tas ir īpaši būtiski digitālajā 

laikmetā, kad ir pārvarēti fiziskie šķēršļi, bet joprojām ir kultūras un valodu barjeras. Vienīgais reālais 

risinājums ir mašīntulkošanas tehnoloģijas, kas ļauj lēti un viegli iztulkot saturu. Tādēļ HLT ir izšķiroši 

svarīga tehnoloģija daudzvalodīgai Eiropai digitālajā laikmetā. 

3.2.3.3 Lielie dati, atklātie dati un publiskā sektora informācijas atkārtota izmantošana 

Valoda ir datu veids un ir saistīta ar vienu no lielākajiem sarežģījumiem, kas skar lielo datu attīstību un 

saistīto ekonomisko priekšrocību izmantošanu.  

Valodu tehnoloģijas nodrošina nepieciešamo saikni starp lielajiem datiem un zināšanām un ietilpst datu 

vērtību ķēdē. ES teksta saturu izstrādā dažādās valodās, tādēļ uz tekstu balstītie dati ir daudzvalodīgi. Šie 

dati, kas ir resurss ikvienai lielo datu lietotnei, pašreiz netiek izmantoti, jo pašreizējiem rīkiem lielākajā 

daļā gadījumu trūkst jaudas, lai apstrādātu valodas, kuras nav angļu valoda. Piemēram, Eiropā nebūs 

efektīvi iespējams izgūt zināšanas no lietotāju izstrādātā satura, ja nebūs pārvarēta valodas barjera. 

Netraucēta piekļuve šiem datiem, pateicoties valodu tehnoloģijām, būs ļoti lietderīga, lai izstrādātu 

darījumdarbības intelektiskās lietotnes, kā arī datu analītikai, drošības risinājumu optimizēšanai utt. 

(SIRIA, 2016). 

Lai maksimāli izmantotu Eiropā glabātos datus, būtiska nozīme ir publiskajam sektoram. Publiskā sektora 

informācijas atkārtota izmantošana (RPSI) ir arī saistīta ar HLT un ir datu avots, kurš būtu jāizmanto vēl 

aktīvāk. Valodu barjeru dēļ Eiropas līmenī netiek izmantoti RPSI iespējamie ieguvumi. ES līmenī ir ļoti 
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grūti apkopot datus, un valodu barjeru dēļ lietotāji nevar piekļūt nozīmīgai daļai citas valsts un dažreiz 

pat savas valsts datu.  

HLT ir līdzeklis, ar kura palīdzību valsts pārvaldes iestādes varētu sasniegt RPSI mērķus, proti, uzlabot 

pārredzamību un pārskatatbildību un izmantot RPSI ekonomisko un sociālo ieguvumu priekšrocības.  

Vienlaikus RPSI ir arī informācijas avots, kas ļaus attīstīt HLT. Publiskā sektora informācija, ja to publisko 

saskaņā ar atvērtiem standartiem un mašīnlasāmos formātos, ir svarīgākais resurss jaunu valodas 

tehnoloģiju izstrādei un valodu modeļu izveidei.  

3.2.4 Patiesi daudzvalodīga Eiropa, kas sekmē Eiropas izveidi un iedzīvotāju 

līdzdalību, kā arī nostiprina kopējo identitāti 

Atvērtās valdības panākšana Eiropā, nodrošinot, ka sabiedriskie pakalpojumi ir ne tikai efektīvāki un 

lietderīgāki, bet arī iekļaujoši, nebūtu iespējama pašreizējā valodu sadrumstalotības situācijā. Iedzīvotāji 

un interešu grupas iesaistītos mērķtiecīgā dialogā ar lēmumu pieņēmējiem tikai tad, ja tas notiktu viņu 

dzimtajā valodā; pretējā gadījumā tiek pazaudēta būtiska daļa sociālā intelekta. Lai Eiropā būtu iespējama 

līdzdalība un sadarbība, izmantojot tiešsaistes rīkus, un zināšanu izguve no sociālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem un tiešsaistes satura, informācija un dati būtu pilnībā jānodrošina visās oficiālajās valodās un 

iedzīvotāji var vērsties valstu un Eiropas iestādēs, kā arī pie citām ieinteresētajām personām savā dzimtajā 

valodā (European Commission, 2015g). 

Saskaņā ar Eirobarometra apsekojumu Nr. 84.1 (TNS, 2015) 51 % Eiropas iedzīvotāju jūtas piesaistīti 

Eiropas Savienībai salīdzinājumā ar 90 % eiropiešu, kas jūtas piesaistīti savai valstij, vai 88 %, kuri jūtas 

piesaistīti savam reģionam. Lai gan to eiropiešu īpatsvars, kas jūtas piesaistīti ES, ir palielinājies par 

6 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 2014. gada barometru, nesenie notikumi, piemēram, 

Brexit, ir šo jautājumu izvirzījuši Eiropas debašu centrā.  

Jautājums par piederības sajūtu Eiropas Savienībai ir raisījis bažas jau kopš Eiropas integrācijas procesa 

sākuma. Jau kopš Savienības pirmsākuma kopīgas pilsonības izveide ir tikusi uzskatīta par 

pamatelementu labklājības un miera panākšanai šajā kontinentā.  

Eiropas identitātes izveides pamatā ir bijis kopīgs vēsturiskais mantojums un kopīgas vērtības attiecībā uz 

cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu24. Tomēr Eiropa 

šā mērķa sasniegšanā saskaras ar vairākiem sarežģījumiem, tostarp Savienības lingvistisko daudzveidību, 

kas ir nozīmīgs sarežģījums. Lai gan identitāte ir daudzdimensiju un pat dinamisks jēdziens (Graves-

Brown, Jones, & Gamble, 2013), nav šaubu, ka, lai izveidotos piederības sajūta, ir ļoti svarīgi spēt panākt 

apkārtējo sapratni un justies saprastam (Weiß & Schwietring, NA). 

Kopīga valoda ļauj tautām sazināties un justies piederīgām, tādējādi palīdzot saprast citu tautu vēsturi, 

kultūras bagātības vai pat apstākļus. 

LT attīstība varētu sekmēt mobilitāti un informācijas apmaiņu un nodrošināt personīgu saziņu starp 

iedzīvotājiem, kuriem nav kopīgas valodas, tādējādi, iespējams, pozitīvi ietekmējot savstarpējās sapratnes 

veicināšanu starp eiropiešiem.  

3.2.5 „Nedaudzvalodīga” digitālā vienotā tirgus ietekme uz pārrobežu e-komerciju 

Viens no digitālā vienotā tirgus (DSM) galvenajiem mērķiem ir sekmēt e-komerciju ES (European 

Commission, 2016k). Tomēr valodu barjeras kavē pārrobežu e-komercijas efektīvu īstenošanu, un digitālā 

                                                           

 

24 Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants. 
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vienotā tirgus stratēģijā Eiropai (EC, 2015) nav minēti politikas virzieni, kas būtu paredzēti minēto barjeru 

pārvarēšanai. 

3.2.5.1 Vispārējas tendences pārrobežu e-komercijas jomā 

Eiropas tiešsaistes klientu īpatsvars pēdējos gados ir stabili palielinājies no 40 % 2010. gadā līdz 53 % 

2015. gadā, lai gan attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes klientu daļu un tiešsaistes klientu kopējo skaitu ir 

vērojama stagnācija, kā redzams 22. attēlā. Tikai 16 % Eiropas iedzīvotāju 2015. gadā ir veikuši tiešsaistes 

iegādes no citām ES valstīm, kas veido 30 % no visiem tiešsaistes klientiem minētajā gadā (Eurostat, 2016).  

 

22. attēls. Pārrobežu tiešsaistes klientu skaita attīstība 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (EUROSTAT, 2016a). 

 

Arī piedāvājuma pusē vērojama līdzīga tendence. Elektroniskos kanālos aktīvo uzņēmumu īpatsvars 

pēdējos gados ir lēni pieaudzis no 13 % 2011. gadā līdz 17 % 2015. gadā. Tomēr pārrobežu tiešsaistes 

tirgotāju daļa no tiešsaistes tirgotāju kopējā skaita ir saglabājusies nemainīga aptuveni 44 % apmērā, kā 

norādīts 23. attēlā. 
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23. attēls. Pārrobežu tiešsaistes tirgotāju skaita attīstība25 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (EUROSTAT, 2016b). 

 

3.2.5.2 Priekšstats par valodu barjerām  

Valodu atšķirības nav vienīgais faktors, kas izskaidro šo pārrobežu e-komercijas mazo izplatību, lai gan 

tām, visticamāk, ir būtiska nozīme. Aptuveni 50 % Eiropas patērētāju uzskata, ka nav gatavi veikt 

pirkumus citā ES valodā, šim rādītājam esot intervālā no 83 % Luksemburgā līdz 34 % Ungārijā, kā 

norādīts 24. attēlā.  

24. attēls. Patērētāju pārrobežu valodu barjeras sadalījumā pēc valstīm 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2012d). 

                                                           

 

25 Ir ņemti vērā uzņēmumi ar 10 vai vairāk darbiniekiem, izņemot finanšu nozari.  
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Lai gan attēls jau pats par sevi izraisa bažas, valodu barjera, visticamāk, ir vēl lielāka nekā apzinās 

patērētāji. Mūsuprāt, valodu barjera daudziem tiešsaistes klientiem ir slēpts šķērslis. Katrai valstij 

analizējot saikni starp to iedzīvotāju īpatsvaru, kas veic pirkumus tiešsaistē, un to iedzīvotāju īpatsvaru, 

kuri uzskata, ka nav gatavi veikt pirkumus citā ES valodā, ir atklāts, ka ir pozitīva saistība starp to 

iedzīvotāju īpatsvaru, kas veic pirkumus tiešsaistē no citām valstīm, un priekšstatu par valodu barjeru, kā 

norādīts 25. attēlā. Samērā pārsteidzoši ir tas, ka tajās valstīs, kuru iedzīvotāji mēdz iepirkties citās valstīs, 

cilvēki vairāk tiecas uzskatīt, ka nav gatavi iepirkties svešvalodā. 

25. attēls. Saikne starp valodu barjeru un pircēju īpatsvaru 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2012c, 2014a). 

Cilvēki neapzinās to, ko nezina. E-komercijas plūsmas trīs galvenie avoti, proti, tiešā plūsma (40 %), 

organiskā plūsma no meklētājprogrammām (34 %) un ieteikuma plūsma (10 %), veido 84 % no e-

komercijas plūsmas, kā redzams 26. attēlā, un šo plūsmu galvenokārt nodrošina tīmekļa vietnes lietotāja 

valodā. Lietotāji reti nonāk e-komercijas vietnēs valodā, kas nav viņu valoda, tādēļ neapzinās šo problēmu.  

 

26. attēls. E-komercijas plūsma sadalījumā pēc avotiem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots. Attēls no Yotpo globālās lietotāju datubāzes, kurā ir vairāk nekā 120 000 tiešsaistes uzņēmumu (YOTPO, 

2015). 
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Arī Eiropas galvenās tiešsaistes piegādātāju apvienības Ecommerce Europe pasūtītā un nesen veiktā 

pētījumā valodu atšķirības Eiropas Savienībā ir atzītas par šķērsli, ko ir grūti pārvarēt 29 % pārrobežu 

tirdzniecībā iesaistītu uzņēmumu (Ecommerce Foundation, 2016). Eurostat datu analīzes gaitā nonācām 

pie līdzīga secinājuma. Gandrīz 30 % uzņēmumu, kas tiešsaistē pārdod privātpersonām, uzskata, ka 

valodas prasmes ir nozīmīgs šķērslis, kā var redzēt 27. attēlā. Tomēr uzņēmumi arī uzskata, ka ir citi 

svarīgi šķēršļi, piemēram, sadrumstalota nodokļu sistēma un regulatīvā vide, kā arī joprojām nepietiekami 

Eiropas līmeņa izplatīšanas pakalpojumi. 

 

27. attēls. Pārrobežu e-komercijas šķēršļi uzņēmumiem, kas tiešsaistē pārdod privātpersonām un kas 
nepārdod uz ES, bet cenšas to darīt vai apsver šādu iespēju (uzņēmumu īpatsvars) 

 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015b, 2015c). 

 

3.2.5.3 Sadrumstalots DSM  

Šādos apstākļos DSM, visticamāk, nefunkcionē kā integrēts tirgus. Pavel (2010) norāda, ka e-komercijas 

sadrumstalotība Eiropā, visticamāk, ir atkarīga no valodu barjerām, atšķirībām regulējumā un konkrētām 

patērētāju izvēlēm. Kopu analīze attiecībā uz to e-komercijas lietotāju īpatsvaru, kas veic pirkumus no 

citām valstīm, ļāva mums atklāt spēcīgu tendenci saistībā ar sešām valstu kopām, kuras galvenokārt 

noteica kultūras un valodu līdzības26. Lielākajai daļai kopās sagrupēto valstu ir vienādas vai cieši saistītas 

valodas, kā norādīts 28. attēlā. 

                                                           

 

26 Šī analīze ir sīki izklāstīta 7.4.1. pielikumā. 
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28. attēls. Pārrobežu e-komercijas kopas (patērētāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011). 

 

Pārrobežu e-komercija starp dažādu kopu valstīm ir ļoti niecīga, izņemot gadījumus, kad galamērķa valsts 

ir viena no lielākajām tautsaimniecībām. Turklāt grupai „Citas valstis”, kas ietver lielāko daļu Eiropas 

valstu ar mazākām valodām, vērojama ļoti neliela pārrobežu e-komercija gan ar valstīm no tās pašas 

grupas, gan ar valstīm no citām grupām, izņemot lielās tautsaimniecības. Šīs valstis joprojām ir izolētas 

un nepārprotami nelabvēlīgā situācijā, jo Eiropas tiešsaistes pircēji no citām valstīm mēdz veikt pirkumus 

no šīm valstīm, savukārt tiešsaistes klienti šajās valstīs saskaras ar sarežģījumiem, lai veiktu pirkumus 

citās ES valstīs. Līdzīgu analīzi veicām attiecībā uz piedāvājumu (tiešsaistes tirgotāji, kas pārdod uz citām 

ES valstīm), kā aprakstīts 7.4.2. pielikumā, lai atklātu līdzīgu kopu tendenci. Analīze liek domāt, ka valodu 

un kultūras barjeras kavē patiesi integrētu DSM gan piegādātājiem, gan patērētājiem. Tomēr ir arī citi 

komerciāli cēloņi, kas kavē DSM attīstību, piemēram, ģeogrāfiskā bloķēšana, kuru tiešsaistes tirgotāji 

izmanto, lai segmentētu tirgu, pamatojoties uz patērētāju dzīvesvietu. Eiropas Komisija ir iesniegusi 

priekšlikumu par šīs diskriminācijas aizliegšanu, lai sekmētu DSM (European Commission, 2016h). 

3.2.5.4 Valodu barjeru ietekmes uz pārrobežu e-komerciju novērtēšana 

Lai kvantificētu valodu barjeras, ir veiktas vairākas regresijas analīzes27 un atklāts, ka zemas valodu 

barjeras par 142 % palielina to tiešsaistes klientu skaitu, kas iepērkas pārrobežās, salīdzinājumā ar 

situāciju, kad ir augstas valodu barjeras. Tas nozīmē, ka vidēji pārrobežu pircēju skaits ir aptuveni četras 

reizes lielāks starp valstīm ar zemām valodu barjerām nekā starp valstīm ar augstām valodu barjerām. 

Rezultātus var atspoguļot vienkāršā grafiskā veidā 29. attēlā28. Piemēram tiek pārskatīta galamērķa valsts 

ar IKP 1000 miljardu euro apmērā. Valodu plaisa ir gandrīz 19 %, vidēji palielinot tiešsaistes klientu 

                                                           

 

27 7.5.2. pielikums (pieprasījums) un 7.5.3. pielikums (piedāvājums). 

28 Kaimiņvalstīm ar vidējām attāluma vērtībām, vidēju regulatīvās kvalitātes vērtību galamērķa valstī un četriem 
atšķirīgiem ekonomikas apjomiem (IKP no 20 miljardiem euro līdz 1000 miljardiem euro). Galamērķa valsts, kas nav 
Vācija, AK un Francija. 
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īpatsvaru, kas veic pirkumus no citas valsts, no 6 % līdz 25 %. Rezultāti pierāda, ka valoda ir svarīgs un 

aktuāls patērētāju ierobežotājs, kas kavē patiesi integrēta DSM izveidi. 

 

29. attēls. Aprakstoši regresijas rezultāti attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes klientiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; 

EUROSTAT, 2016c). 

 

Mazumtirgotāju gadījumā tika konstatēts, ka, lai gan valodu barjerai vienalga ir zināma nozīme, šķiet, ka 

loģistikai ir lielāka ietekme (gan pārdodot uz kaimiņvalstīm, gan uz tuvākām valstīm). Tas atbilst 27. attēlā 

aprakstītajiem šķēršļiem.  

Izmantojot šos rezultātus, tika izstrādāta simulācija par to, kas notiktu teorētiska scenārija gadījumā, ja 

kvalitatīvas HLT būtu vienkāršs un efektīvs e-komercijas tīmekļa vietņu automatizētās tulkošanas 

līdzeklis29. Piemēram pārskatot Ungāriju — valsti ar izolētu valodu un augstu īpatsvaru iedzīvotāju, kas 

nerunā nevienā svešvalodā. Pašreizējā situācijā citu ES valstu iedzīvotāju skaits, kas iepērkas tiešsaistē no 

Ungārijas, ir niecīgs, vienlaikus tiek lēsts, ka, ja tiktu pārvarētas valodu barjeras, šādu citu valstu 

iedzīvotāju skaits, kas iepērkas tiešsaistē no Ungārijas, palielinātos līdz 5,9 miljoniem cilvēku, kā norādīts 

30. attēlā. Tātad par vairāk nekā divām reizēm palielinātos pašreizējais iedzīvotāju skaits, kas iepērkas 

tiešsaistē no Ungārijas (2,2 miljoni). 

                                                           

 

29 Simulācijas sīki norādītie rezultāti ir izklāstīti 7.5.2.6. pielikumā (pieprasījums) un 7.5.3.6. pielikumā (piedāvājums). 
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30. attēls. Citu valstu iedzīvotāju skaits, kas iepērkas tiešsaistē no Ungārijas — atkarībā no valodu 
barjerām 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c). 

3.2.5.5 Integrēta DSM ietekme uz Eiropas ekonomiku 

Svarīgākais jautājums ir, kāda būtu patiesi integrēta DSM vispārējā ietekme uz Eiropas sabiedrības 

labklājību un ekonomiku. Paredzams, ka plašāks tiešsaistes piedāvājums sekmēs konkurētspējīgāku tirgu, 

kas veicinās cenu konkurenci. Cenas tiešsaistē samazināsies, uzlabojot patērētāju labklājību. Eiropas 

Patērētāju centru tīkls ir aplēsis, ka Eiropas patērētāji varētu gadā ietaupīt 11,7 miljardus euro, iepērkoties 

tiešsaistē, ja tie varētu izvēlēties no visa ES 28 pieejamā preču un pakalpojumu klāsta (European 

Commission, 2015f). Turklāt pie hipotētiska scenārija ar interneta mazumtirdzniecības apjomu kopējā 

mazumtirdzniecībā 15 % apmērā (pašreiz pirkumi internetā veido 6,4 % no visiem mazumtirdzniecības 

pirkumiem Eiropā (Hunter & Wilson, 2015)) un ar patiesi vienotu ES patēriņa tirgu, tika aplēsts, ka kopējie 

labklājības ieguvumi ES patērētājiem, pateicoties konkurences pieaugumam, varētu sasniegt 

204,5 miljardus euro gadā (1,7 % no ES IKP), balstoties uz 2011. gada datiem, kas ir četrkārtīgs pieaugums, 

salīdzinot ar pašreizējo sadrumstaloto tirgu (Civic Consulting, 2011). 

Vēl interesantāks ir novērtējums par ietekmi uz visu ekonomiku. Cardona, Duch-Brown, Francois, 

Martens, & Yang (2015) ir novērtējuši samazinātu šķēršļu makroekonomisko ietekmi uz e-komerciju, 

izmantojot makroekonomikas vispārējā līdzsvara modeli. Iegūtie secinājumi pierāda, ka augstāks 

darījumu līmenis starp valstīm palielina cenu konkurenci un tādējādi negatīvi ietekmē iekšzemes 

mazumtirdzniecības tirgus (-2,6 %). Tomēr šādam konkurences pieaugumam ir pozitīva ietekme uz citām 

nozarēm (līdz 2,6 %) un uz mājsaimniecību patēriņu (1,7 %). Secinājumi liek domāt, ka pārrobežu e-

komercijas pieaugums sniedz efektivitātes un labklājības izplatības ieguvumus, sākot ar 

mazumtirgotājiem un mājsaimniecībām un beidzot ar citām nozarēm un mēreni ietekmējot ES IKP (0,14 % 

palielinājums).  
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Tā kā pašreiz nav tehnoloģiju, kas ļautu netraucēti, efektīvi un ātri pārvarēt valodu barjeras, varam redzēt, 

ka situācija neuzlabojas, un ir vērojama stagnācija attiecībā uz to patērētāju un mazumtirgotāju īpatsvaru, 

kas iepērkas un pārdod tiešsaistē. Mūsu rezultāti liecina, ka efektīvas HLT varētu uzlabot pārrobežu e-

komercijas situāciju, efektīvi risinot ar valodu barjerām saistītās problēmas. Tomēr ir ļoti svarīgi ņemt vērā 

ne tikai lielās valodas, bet arī mazākās Eiropas valodas, lai nepamestu novārtā iedzīvotājus, kuri tajās runā. 

Efektīvas visu valodu, gan lielo, gan mazo, HLT ļaus šo valstu mājsaimniecībām un uzņēmumiem gūt 

īpašu labumu, tādējādi sekmējot integrētu un taisnīgu Eiropas DSM. 

3.2.6 Ietekme uz MVU 

MVU ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikas pīlārs30, un MVU nepietiekamo valodu prasmju ietekme var 

Eiropai radīt īpašas bažas. Lai palielinātu eksportējošu MVU produktivitāti par līdz pat 3,7 %, salīdzinot 

ar nozares vidējo rādītāju, par svarīgiem tiek uzskatīti dažādi faktori, piemēram, plašāka piekļuve 

tehniskai zinātībai, lielāka informētība par tirgu un uzlabota lietderība (Hagen, Foreman-Peck, Davila-

Philippon, Nordgren, & Hagen, 2006). Tomēr Nacionālais Valodu centrs (Hagen et al., 2006) aplēsa31, ka 

vismaz 945 000 Eiropas MVU zaudē darījumdarbības iespējas nepietiekamu valodu prasmju dēļ, vidējiem 

zaudējumiem uz katru uzņēmumu trīs gadu periodā sasniedzot 325 000 euro. Ilgāka termiņa uzņēmumu 

sadarbības partnerības ir atkarīgas no attiecību veidošanas un uzturēšanas, kurā būtiska nozīme ir 

zināšanām par mērķa valsts kultūru un valodu. Pārrobežu tirdzniecībā iesaistītiem MVU ārkārtīgi svarīga 

ir gatavība izmantot valodas, lai publicētu saturu, jo ir jāpalielina valodu skaits. Lai gan pašreiz 60 % MVU 

ir spējīgi sagatavot publikācijas vairāk nekā vienā valodā (izņemot AK, kur 60 % MVU ir vienvalodīgi), 

valodu barjeras vairāk skar MVU nekā lielākus uzņēmumus, kā norādīts 31. attēlā. Tādēļ tulkošanas 

izmaksas kļūst par galveno šķērsli tiešsaistes daudzvalodu satura stratēģijas īstenošanai, jo tās par vienu 

trešdaļu sadārdzina publicēšanas izmaksas.  

Pašreiz vadošie tirgi ir mazumtirdzniecība, plašsaziņas līdzekļi un ražošana, tie virza LT pārņemšanu un 

daudzvalodīga satura publicēšanu, lai varētu darboties Eiropā pārrobežās. Jānorāda, ka 

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir nozīmīgākā nozare mikrouzņēmumiem un MVU 

nodarbinātības, pievienotās vērtības un uzņēmumu skaita ziņā (Muller et al., 2014), tādēļ tā ir viena no 

nozarēm, kas varētu gūt lielāku labumu no pārrobežu darījumiem. Tomēr MVU tiešsaistes tirdzniecība uz 

ārvalstīm valodu barjeru ziņā ir sarežģītāka nekā lielākiem uzņēmumiem, kā var redzēt 32. attēlā. 

2015. gadā 23 % no lielākiem uzņēmumiem tirdzniecībai uz citām ES valstīm izmantoja elektroniskos 

kanālus, salīdzinot ar tikai 12 % vidēju un 7 % mazu uzņēmumu. 

                                                           

 

30 MVU veido aptuveni 99,8 % no visiem uzņēmumiem un 2014. gadā nodrošināja aptuveni divas trešdaļas no visām 
darbvietām (71,4 % no nodarbinātības pieauguma minētajā gadā) nefinanšu nozarē (Muller et al., 2014). 

31 Pamatojoties uz Valodu mācīšanas informācijas centra (CILT) atbalstīto apsekojumu, kurā piedalījās 20 000 MVU. 
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31. attēls. Pārrobežu e-komercijas valodu barjera uzņēmumiem, kas tiešsaistē pārdod privātpersonām 
un kas cenšas pārdot uz ārvalstīm vai apsver šādu iespēju — sadalījumā pēc lieluma 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015c). 

 

Viens no šo atšķirību iemesliem ir valodu barjera. Izmantojot 2009. gada Kopienas apsekojumu par IKT 

izmantošanu un e-komerciju, Pavel (2010) atklāja, ka vienīgie patiešām būtiskie šķēršļi, kas ierobežo 

elektronisko tirdzniecību lieliem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir valodu problēmas un tehniski 

jautājumi. Attiecībā uz valodu barjerām ir paredzams, ka efektīvi HLT risinājumi palīdzēs sekmēt aizvien 

vienlīdzīgākus konkurences apstākļus, kādos mazajiem Eiropas mazumtirgotājiem būs vieglāk sacensties 

ar lielajiem interneta veikaliem, daudzi no kuriem ir trešo valstu uzņēmumu rokās. 

 

32. attēls. Uzņēmumi, kas veic elektronisko tirdzniecību uz citām ES valstīm — sadalījumā pēc 
lieluma  

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (EUROSTAT, 2016b). 
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Apsverot tehniskos jautājumus, viena no jaunākajām IKT inovācijām, kas var palīdzēt MVU uzlabot 

produktivitāti un konkurētspēju, ir mākoņdatošanas paradigma. Tomēr mākoņdatošanas risinājumu 

nepietiekamība vietējās valodās varētu īstermiņā kavēt šo tehnoloģiju pārņemšanu mazos un vidējos 

uzņēmumos (Bradshaw, D., Folco, G., Cattaneo, G., & Kolding, M., 2012). 

MVU pašreizējās valodu stratēģijas balstās uz tradicionālām pieejām, piemēram, tādu personu nolīgšana, 

kam attiecīgā valoda ir dzimtā (22 % uzņēmumu), tīmekļa vietņu tulkošana (50 %), tulkotāju izmantošana 

un vietējo uzņēmumu nolīgšana. Investīcijas minētajos elementos var palielināt eksporta pārdošanas 

apjomu daļu līdz pat 44,5 %. Tomēr ne visi MVU ir gatavi investēt šādā iespējā. Kvalitatīvs HLT 

pakalpojums, kas ir pielāgots MVU īpatnībām, varētu būt atrisinājums, kas šiem uzņēmumiem nodrošinās 

reālus, ātrus un efektīvus risinājumus. 

3.2.7 Citi veidi, kā daudzvalodība ietekmē pārrobežu tirdzniecību un uzņēmumus 

Eiropā 

Darījumdarbības jomā ne tikai e-komercijas pakalpojumi saskaras ar daudzvalodīgas ekonomikas 

radītajām problēmām. Daudzvalodība, kas ir viens no Eiropas kultūras stūrakmeņiem, ir arī viens no 

galvenajiem šķēršļiem patiesi saistītam vienotajam tirgum, kurā būtu pārvarētas robežas starp valodām. 

Eiropas ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai ir ļoti svarīga lingvistiskā sadarbspēja. Nepietiekamu 

valodas prasmju un spējas kontekstualizēt informāciju dēļ Eiropas uzņēmumi pazaudē daudzus 

darījumus. Pat galvenās darījumdarbības valodas šūpulis Apvienotā Karaliste ir atzinusi valodu barjeru 

milzīgās izmaksas pārrobežu tirdzniecības jomā. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un 

ieguldījumu departamenta (ko 2016. gada jūlijā aizstāja ar Starptautiskās tirdzniecības departamentu) 

pasūtīto pētījumu valodas prasmju trūkuma izmaksas starptautiskajā tirdzniecībā AK varētu lēst 3,5 % 

apmērā no nacionālajiem ienākumiem 2006. gadā jeb 48 miljardu angļu mārciņu apmērā. Turklāt šīs 

izmaksas, šķiet, pieaug, visticamāk, tirgotāju attīstības dēļ tādās jaunattīstības valstīs kā Ķīna, kur ar angļu 

valodas zināšanām nepietiek (Foreman-Peck, J. & Wang, Y., 2013). Stratēģija, kas paredz tikai angļu 

valodas izmantošanu, var nebūt pietiekama. Piemēram, tādās Austrumeiropas valstīs kā Lietuva 

uzņēmumi, visticamāk, pieprasīs krievu valodas prasmi (British Council, 2011). 

Lai gan valodas prasmju neesības ietekme uz starptautisko tirdzniecību, visticamāk, būs ļoti liela, 

priekšstats par valodu barjerām pārrobežu tirdzniecībā atbilst priekšstatam par šķēršļiem, ar ko saskaras 

patērētāji pārrobežu e-komercijā. Proti, arī šie šķēršļi uzņēmumiem, visticamāk, ir slēpti. Piemēram, AK 

kultūras sarežģījumus apzinās tie uzņēmumi, kam ir augstāka eksporta intensitāte, savukārt 

uzņēmumiem, kuri apgalvo, ka nesaskaras ar kultūru barjerām, parasti ir mazāka eksporta intensitāte un 

mazākas valodu prasmes (Foreman-Peck, J. & Wang, Y., 2013). Citās valstīs, piemēram, Rumānijā, bažas 

rada informētības trūkums par to, ka ir svarīgi zināt otra partnera valodu (British Council, 2011). Tas jo 

īpaši apgrūtina tradicionālu valodu politikas virzienu efektīvu izstrādi. 

Tādēļ var paredzēt, ka investīcijas valodu prasmēs nodrošinātu lielus ieguvumus, taču uzņēmumi ne 

vienmēr spēj veikt šādas investīcijas. HLT varētu būt izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, lai kompensētu 

valodu prasmju trūkumu uzņēmumos, tādējādi paverot Eiropas uzņēmumiem jaunas starptautiskās 

tirdzniecības iespējas. 

3.3 Valodu tehnoloģijas un sabiedriskie politikas virzieni 

Šajā nodaļā ir analizēts, kā ES risina jautājumu par daudzvalodību un HLT pašreizējos IKT politikas 

virzienos un digitālajā programmā. Tika novērtēta citu daudzvalodīgu sabiedrību, piemēram, 

Dienvidāfrikas un Indijas, pieredze. Visbeidzot, tika analizēti politikas ieteikumi nozarei un pētniecības 

grupām ES. 

Apsverot daudzvalodības politikas virzienus, vienmēr notiek tirgošanās starp efektivitāti un taisnīgumu, 

starp utopiju un realitāti un starp kultūras mantojuma un daudzveidības saglabāšanu un efektīva integrēta 

globālā tirgus sekmēšanu. Šādā brīdī daudzvalodība kļūst par neērtu sarunu tematu. No vienas puses, 
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daudzvalodības saglabāšana ir dziļi iesakņojusies Eiropas kultūru daudzveidības vērtību būtībā un, 

visticamāk, būs vienīgais veids, kā izveidot taisnīgu un patiesi integrētu Eiropas Savienību, vienlaikus 

saglabājot kultūru. No otras puses, patiesi integrētas Eiropas izveide būs iespējama tikai tad, ja tiks 

pārvarētas pašreiz pastāvošās valodu barjeras, bet ar to saistītās izmaksas šķiet nereālas. Efektīva rīcība 

varētu būt tādu politikas pasākumu sekmēšana, kuri ir vērsti uz lingua franca, piemēram, angļu valodas, 

prasmju apguvi augstā līmenī, bet tam būtu negatīvas kultūras un politiskās sekas, piemēram, valodas 

plaisas palielināšanās, mūsu domu un izturēšanās būtiska pārkārtošana un samazināta ES iedzīvotāju 

gatavība saglabāt savas valodas (Gazzola, M., 2014). 

Pašreiz ir 24 ES oficiālās valodas. ES iedzīvotājiem ir tiesības izmantot jebkuru no šīm valodām, lai 

sazinātos ar ES iestādēm. ES regulas un citi tiesību akti tiek publicēti visās oficiālajās valodās, un ES sniedz 

vispārīgu informāciju par saviem politikas virzieniem visās oficiālajās valodās. Tomēr specializētāku 

saturu nodrošina tikai plašāk lietotajās ES valodās. Attiecībā uz pārējām reģionālajām un mazākām 

valodām EK pēc iespējas vairāk atbalsta lingvistisko daudzveidību, lai gan šo valodu juridisko statusu un 

atbalstu nosaka valstu valdības (European Commission, 2016c). Valstu un reģionālo valodu atšķirīgo 

vajadzību dēļ, šīs vajadzības Eiropā nodrošina divas atšķirīgas organizācijas: Eiropas Nacionālo valodas 

institūciju federācija (EFNIL) valstu valodām un Valodu daudzveidības veicināšanas tīkls (NPLD) 

reģionālajām valodām. 

EFNIL izveidoja 2003. gadā (EFNIL, 2016), un tajā ir iestājušās iestādes no 30 valstīm. Tās funkcijas ietver 

attiecīgās valsts oficiālās(-o) valodas(-u) uzraudzību, sniedzot konsultācijas par valodas lietošanu vai 

valodas politikas izstrādi. Tā šīm iestādēm nodrošina forumu informācijas apmaiņai par savu darbu un 

informācijas apkopošanai un publicēšanai par valodu lietošanu un politiku ES. EFNIL atbalsta ES oficiālo 

valodu pētīšanu un koordinētu pieeju dzimto valodu un svešvalodu apguvei, lai Eiropas Savienībā 

veicinātu lingvistisko un kultūru daudzveidību. EFNIL biedri ir īpaši informēti par to, cik būtiskas un 

nozīmīgas HLT var būt, proti, pirmkārt, kā svarīgs elements un nosacījums viņu attiecīgo valstu valodu 

ilgtspējai digitālajā laikmetā; otrkārt, kā pētniecības un produktivitātes rīks, kas aizvien vairāk ietekmē 

viņu ikdienas darbu; treškārt, EFNIL biedri, no kuriem daudzi pārstāv savu valodu centrālās akadēmiskās 

iestādes, var sekmēt tehnoloģiju atbalstu savai valodai ar nenovērtējamajiem valodu resursiem, ko viņi ir 

izstrādājuši. Piemēram, EFNIL īsteno pilotprojektu (EFNILEX), kura mērķis ir izstrādāt LT atbalstu 

divvalodu vārdnīcu sagatavošanai starp valodu pāriem, ko tradicionālās izdevniecības uzskata par 

neizdevīgiem. 

Savukārt NPLD (NPLD, 2016) ir Eiropas līmeņa tīkls, kas strādā ar konstitucionālām, reģionālām un 

mazāku valstu valodām. NPLD izveidoja 2007. gadā, un tas sevi ir jau apliecinājis kā vērā ņemams 

viedokļa paudējs, pārstāvot lingvistiskās kopienas, kuras nav ES oficiālās valodas. NPLD ir divi galveni 

mērķi, proti, pirmkārt izmantot pieaugošās zināšanas un zinātību, kas pašreiz ir pieejamas valodas 

nostiprināšanas jomā, nodrošinot, ka šīs zināšanas un zinātība tiek kopīgotas. To panāk, galvenokārt 

rīkojot sanāksmes un seminārus, un pašreiz pilnveido, paplašinot digitālo valodas plānošanas bibliotēku, 

kas pieejama tīkla biedriem. Otrais mērķis attiecas uz politikas izstrādi Eiropas līmenī. Lai gan Eiropas 

iestādes daudz runā par lingvistiskās daudzveidības nozīmi, ir īstenots ļoti mazs skaits politikas iniciatīvu 

un piešķirts vēl mazāk finansējuma, lai atbalstītu Eiropas lingvistisko daudzveidību. Tīkls cenšas uzsvērt 

šo nepilnību un norādīt uz nepieciešamību pēc plašāka atbalsta visām Eiropas vietējām valodām, lai 

nodrošinātu mūsu bagātīgās valodu (no kurām daudzas ir apdraudētas) ainavas dzīvotspēju arī turpmāk. 

IKT un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem būs svarīga nozīme, nodrošinot daudzu, varbūt pat visu, 

Eiropas valodu izdzīvošanu nākotnē (NPLD & EFNIL, 2016). 

Tomēr EK pati savās iestādēs ir virzījusies uz vienvalodas režīmu, un praksē angļu valoda ir kļuvusi par 

EK darba valodu. Pārskatot iztulkoto lapu skaitu pēc avota valodas laikposmā no 1997. līdz 2013. gada, 

var novērot, ka 1997. gadā angļu, franču un savā ziņā vācu valoda bija ierastās darba valodas, savukārt 

2013. gadā angļu valoda ir bijusi izteikti plašāk izmantotā valoda, kā var redzēt 33. attēlā. Apsverot 

iztulkoto lapu apjomu mērķa valodas ziņā, angļu valoda atkal ir bijusi izteikti plašāk izmantotā valoda, 

proti, iztulkotas aptuveni 250 000 lapas, kam seko franču un vācu valoda (no 100 000 līdz 150 000 

iztulkotām lapām) un pārējās valodas (mazāk par 100 000 lapām) (European Commission, 2014c). Abi 
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rādītāji (Tulkošanas ĢD iztulkoto lapu avota valoda un mērķa valoda) apliecina angļu valodas dominanci 

Eiropas iestādēs. Šai dominancei nav taisnīga pamatojuma, lai gan, visticamāk, to attaisno pieejamība, 

lietderība un iespējamība. 

  

33. attēls. Iztulkoto lapu attīstība sadalījumā pēc avota valodas (lapu īpatsvars; kopā miljonos) 

 

Avots. (European Commission, 2014c) 

 

3.3.1 Daudzvalodības un HLT tendences ES struktūrās 

Analizējot Eiropas struktūru pašreizējo nostāju attiecībā uz daudzvalodību, uzmanība tika pievērsta 

Eiropas Parlamentam un Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD, kā arī jo īpaši digitālajam 

vienotajam tirgum, jo šā ziņojuma galvenais mērķis ir izprast HLT nozīmi digitālajā laikmetā. Šajā nolūkā 

tika izmantoti 3 atšķirīgi avoti: 

 Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD tehniskie dokumenti no krājuma ar ziņojumiem 

par Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD veiktajiem pētījumiem 

(478 dokumenti par laikposmu no 2003. līdz 2015. gadam) (Komunikācijas tīklu, satura un 

tehnoloģiju ĢD, 2014. gads); 

 Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD Digitālā vienotā tirgus blogs (440 publikācijas par 

laikposmu no 2011. gada 6. aprīļa līdz 2016. gada 21. septembrim) (European Commission, 2015e); 

 Eiropas Parlamenta blogi (2006 publikācijas par laikposmu no 2012. gada 2. marta līdz 2016. gada 

28. septembrim) (European Parliament, 2015). 

Šie avoti ļauj gūt labu priekšstatu par Eiropas iestāžu politisko, stratēģisko un tehnisko viedokli. Analīzi 

veica, izmantojot tekstizraces paņēmienus, kas ļauj meklēt konkrētus terminus un to, kā šie termini ir 

savstarpēji saistīti. Tika izraudzīti dažādi termini, kas attiecas uz valodu tehnoloģijām, un izstrādāti 

kritēriji, salīdzinot šos terminus ar citiem terminiem, kuri ir saistīti ar populāriem tematiem digitālajā 

ekosistēmā. Termini ir uzskaitīti 7.6. pielikumā. Analizējot to dokumentu īpatsvaru kopējā dokumentu 

skaitā, kas ietver ar valodas tematu saistītus terminus, salīdzinājumā ar to dokumentu īpatsvaru, kuri 

ietver ar citiem populāriem tehnoloģiju tematiem saistītus terminus, tika novērtēts, vai valodu 

tehnoloģijas tiek uzskatītas par aktuālu tematu un to, kā attīstās viedokļi. Tāpat, analizējot teikumu vidējo 

blīvumu dokumentā attiecībā uz katru terminu kopumu, tika novērtēts, cik dziļi tiek atspoguļots katrs no 

jēdzieniem. Lai gan jāatzīst analīzes ierobežojumi, vienalga uzskatām, ka tā sniedz kopumā labu 
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priekšstatu par atšķirībām starp daudzvalodības un HLT tematiem salīdzinājumā ar citiem populāriem 

tehnoloģiju tematiem šajā būtiskajā informācijas avotā. 

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD ziņojumi sniedz tehnisku redzējumu, Komunikācijas tīklu, 

satura un tehnoloģiju ĢD Digitālā vienotā tirgus blogs ir saistīts ar stratēģisku viedokli par DSM un tā 

aktuālajiem jautājumiem, savukārt EP blogs atspoguļo politisko viedokli. Analīzes rezultāti ir norādīti 34. 

un 35. attēlā. Apsverot tehnisko viedokli, vidēji 28 % dokumentu ir atsauces uz populāriem tehnoloģiju 

tematiem, savukārt tikai 11 % dokumentu ir atsauces uz valodu tehnoloģiju tematiem, un kopš 2003. gada 

šī plaisa ir palielinājusies. Tas liecina, ka valodu tehnoloģijas kļūst par aizvien nenozīmīgāku tehnoloģiju 

tematu, lai gan pirms 10 gadiem tika bieži apspriestas salīdzinājumā ar citām tehnoloģijām. Analizējot 

DSM stratēģisko stāvokli, tika konstatēts, ka valodu tehnoloģijas nav aktuāls temats (tikai 1 publikācija no 

242 ir saistīta ar šo tematu, salīdzinot ar 1 publikāciju no 15, kas attiecas uz citiem tehnoloģiju tematiem), 

un plaisa starp valodu tehnoloģiju un citiem populāriem tehnoloģiju tematiem būtiski palielinās. Tas ir 

samērā pārsteidzoši, ņemot vērā to, ka valodu barjeras, kuras varētu pārvarēt, izmantojot šīs tehnoloģijas, 

ir viens no galvenajiem sarežģījumiem, kas apgrūtina patiesi integrēta un taisnīga DSM izveidi, kā 

redzējām ietekmes analīzē. Arī saistībā ar EP blogā atspoguļoto politisko viedokli redzam, ka valodu 

tehnoloģiju temati nav īpaši aktuāli, bet vismaz nepaplašinās plaisa starp šiem tematiem un citiem 

populāriem tematiem. 

 

34. attēls. Tādu dokumentu vidējais īpatsvars, kas ietver šos tematus (valodu tehnoloģiju temati 
salīdzinājumā ar citiem populāriem tehnoloģiju tematiem) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (DG CONNECT, 2014; European Commission, 2015e;  

European Parliament, 2015). 
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Analizējot, cik padziļināti dažādie temati ir pārskatīti šajos dokumentos, tika konstatēta līdzīga tendence. 

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD ziņojumos plaisa starp valodu tehnoloģiju tematiem un 

citiem tehnoloģiju tematiem ir samērā liela (vidēji 3,2 teikumi katrā dokumentā, salīdzinot ar attiecīgi 

9,5 teikumiem), un plaisa nedaudz paplašinās. Tas liecina, ka valodu tehnoloģiju temati ne tikai tiek 

ietverti mazākā skaitā dokumentu, bet arī ka šie temati netiek analizēti tik sīki. Lielākās bažas izraisa DSM 

stratēģijas tendence. Lai gan šajā gadījumā plaisa ir mazāka, pēdējo mēnešu laikā tā ir būtiski 

palielinājusies. Tas apstiprina, ka valodu tehnoloģijas nav aktuāls temats DSM. Apsverot politisko 

redzējumu, plaisa ir maza un pēdējo dažu gadu laikā nav mainījusies. Lai gan ir daudz mazāks skaits EP 

bloga publikāciju, kurās būtu šie temati, vismaz gadījumos, kad tie ir ietverti, šķiet, ka tie ir analizēti 

pietiekami sīki. 

35. attēls. Tādu teikumu vidējais skaits dokumentā, kas ietver šos tematus (valodu tehnoloģiju temati 
salīdzinājumā ar citiem populāriem tehnoloģiju tematiem) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (DG CONNECT, 2014; European Commission, 2015e;  

European Parliament, 2015). 
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3.3.2 ES daudzvalodība un HLT politikas virzieni 

Lai novērtētu ES nostāju attiecībā uz HLT un daudzvalodību, tika izanalizēti 38 attiecīgi politikas un 

reglamentējošie dokumenti32, kas saistīti ar sabiedriskajiem pakalpojumiem, digitālo ekonomiku un ES 

vienoto tirgu kopš 1995. gada. Analizēto dokumentu saraksts ir iekļauts 7.6.2. pielikuma 58. attēlā. Šie 

dokumenti ietver ES direktīvas (19), Komisijas paziņojumus (7), vienu Padomes lēmumu, regulas (4), 

vienu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, ziņojumus par direktīvām (2) un 

Komisijas dienestu darba dokumentus (3). Lai gan jāatzīst, ka rezultāti, iespējams, nesniedz pilnībā 

objektīvu un vispusīgu pārskatu, vienalga jāuzskata, ka tie ļauj labi novērtēt daudzvalodības HLT nozīmi 

galvenajos Eiropas IKT politikas virzienos. 

Līdz 2006. gadam vairākās direktīvās tika konstatētas vienīgi atsauces uz terminiem, kas bija saistīti ar 

„lingvistisko daudzveidību”, kā redzams 36. attēlā. Piemēram, Direktīvā 2000/31/EK par elektronisko 

tirdzniecību ir noteikts, ka „[..] tai nevajadzētu kavēt pasākumus, kurus dalībvalstis varētu pieņemt 

saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai sasniegtu sociālos, kultūras un demokrātijas mērķus, ņemot vērā 

to lingvistisko daudzveidību”. 

36. attēls. Oficiālie ES dokumenti un to nozīmīgums saistībā ar šo tematu, pamatojoties uz teikumu 
skaitu — sadalījumā pēc dokumentu veidiem un gadiem 

 

                                                           

 

32 Šos dokumentus izraudzījās, pamatojoties uz projekta ietvaros veikto dokumentu izpēti. 
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Avots. Sagatavojuši autori 

Uz baltā fona ir dokumenti, kas ietver ar daudzvalodību saistītus terminus. 

 

Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Eiropas Komisija, 2006. gads) ir minēta 

nepieciešamība veicināt valstu valodas: [viens no īpaši svarīgiem iemesliem saistībā ar sabiedrības 

interesēm] ir valsts valodas veicināšana. Tāpat valodu barjeras ir īsi minētas Direktīvā 2011/24/ES par 

pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē: „Būtu jāatzīmē, ka ietekme uz valsts veselības 

sistēmām, ko radījusi pacientu mobilitāte, dalībvalstīs vai vienas dalībvalsts reģionos varētu atšķirties 

atkarībā no tādiem faktoriem kā ģeogrāfiskā atrašanās vieta, valodas šķēršļi, slimnīcu izvietojums 

robežreģionos vai iedzīvotāju skaits un veselības aprūpes budžeta lielums”. 

Dažas interesantas atsauces uz valodu barjeru ietekmi uz pārrobežu e-komerciju (balstoties uz dažādiem 

apsekojumiem) ir ietvertas ziņojumā „Pētījums par Direktīvas par elektronisko tirdzniecību ekonomisko 

ietekmi” (Study on the economic impact of the Electronic Commerce Directive) (Kastberg et al., 2007) un 

Komisijas dienestu darba dokumentā „E-komercijas ieguvumu nodrošināšana patērētājiem” (Bringing e-

commerce benefits to consumers) (European Commission, 2012a). 

Komisijas paziņojumā „Digitālā programma Eiropai” (European Commission, 2010) ir īsi minēts 

daudzvalodīgs saturs un pakalpojumi: „Sadarbībā ar ieinteresētajām grupām izstrādās jaunu tīmekļa 

lietojumu un pakalpojumu paaudzi, arī daudzvalodu saturam un pakalpojumiem, ar ES finansētām 

programmām atbalstot standartus un atklātas platformas”. 

Tomēr tieši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumā par Digitālo programmu Eiropai 

(European Economic and Social Committee, 2011) šim jautājumam ir pievērsta atbilstīga uzmanība, 

ietverot pietiekami interesantus komentārus: 1) „Ieguldījumi būtu jāorientē uz novatorisku risinājumu 

meklēšanu problēmām, ko rada valodu daudzveidība Eiropas Savienībā”; 2) „Valodu daudzveidība ir 

īpašs izaicinājums stratēģiskajam redzējumam par 2020. gadu” un 3) „Valodu daudzveidība Eiropai ir 

īpašs problēmjautājums, cenšoties izveidot dinamisku vienoto tirgu tiešsaistes precēm un 

pakalpojumiem”. 

Komisijas paziņojumā „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot 

uzticēšanos „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” (European Commission, 2011) vienīgā atsauce uz 

HLT ir šāda: „[..] lai atvieglinātu informācijas apriti starp pārvaldes iestādēm, ir jāpilnveido automātiskās 

tulkošanas tehnoloģiju sniegtās iespējas”. Svarīgi nav ne iedzīvotāji, ne tirgi, bet tikai valstu iestāžu un 

Komisijas iespēja sadarboties ciešāk. 

Komisijas paziņojumā „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-

tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” (European Commission, 2012b) ir minēta daudzvalodība 

un cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes. Lai gan tā ir īsa atsauce, ir norādīts uz valodu barjeru nozīmi vienā 

no e-komercijas plūsmu avotiem: „būs ļoti noderīgi, ka [cenu salīdzināšanas vietnes] paplašinās pilsoņiem 

pieejamo izvēli, nodrošinot informāciju vairākās valodās un pārrobežu līmenī, tādējādi veicinot vietējo 

konkurenci un vienotā tirgus izaugsmi”. 

Komisijas paziņojumā „Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai” (European Commission, 2015a) ir pausts 

spēcīgs atbalsts daudzvalodībai DSM, lai gan dokumentā nav papildus minētas HLT: „Komisijas mērķis 

ir atbalstīt iekļaujošu digitālo vienoto tirgu, kurā iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir vajadzīgās prasmes un 

kur tie var gūt labumu no savstarpēji saistītiem, daudzvalodu e-pakalpojumiem: e-enerģētikas, e-

pārvaldes, e-veselības vai e-transporta”. Faktiski dokumentā ir paustas dziļas bažas par juridiskajiem, 

administratīvajiem, autortiesību un loģistikas šķēršļiem DSM, bet nav minētas valodu barjeras, kas, 

visticamāk, būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem saistībā ar DSM efektīvu izveidi. 

Valodu tehnoloģijām ierosinātie pasākumi Digitālā vienotā tirgus stratēģijā liecina par lielāku interesi par 

HLT kā aktuālu instrumentu Eiropas rokās, lai risinātu daudzvalodības radītos sarežģījumus, un šie 

pasākumi ir vērsti uz diviem līmeņiem (European Commission, 2016e), proti, no vienas puses, uz 

pētniecību un inovācijām un, no otras puses, uz pilnvērtīgas infrastruktūras izstrādi valodu resursiem un 
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rīkiem. Attiecībā uz pētniecības darbībām Padomes 2013. gada 3. decembra lēmumā, ar ko izveido īpašo 

programmu, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (European Commission, 2013a), vairākas 

reizes ir minēta valoda, lielie dati un mašīnmācīšanās tehnoloģijas: 1) „Tiks pētīti jautājumi par 

daudzvalodību, ideju interpretāciju un apriti Eiropā, no tās uz citām pasaules daļām un otrādi, kā arī tas, 

kā šīs idejas veido kopējo Eiropas intelektuālo mantojumu”; 2) „Tas skar jaunas tehnoloģijas mākslai, 

valodām, mācībām, mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, tīmekļa projektēšanai, piekļuvei saturam, 

analītikai un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī intelektiskas un pielāgoties spējīgas informācijas pārvaldības 

sistēmas, kuru pamatā ir progresīvās tehnoloģijas datizraces, mašīnmācīšanās, statistikas analīzes un 

vizuālās datošanas jomā”; 3) „Tas tiks panākts, sniedzot speciālistiem un pārējiem iedzīvotājiem jaunus 

instrumentus, lai viņi varētu radīt, izmantot, uzglabāt un atkārtoti izmantot visu veidu digitālo saturu un 

piekļūt tam jebkurā valodā, kā arī modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma datus (tā dēvētos „lielos 

datus”), tostarp saistītos datus”. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros pētniecību un inovācijas 

attiecībā uz mašīntulkošanu atbalstīja, HLT tematu iekļaujot IKT 17 — 2014. gads: Cracking the language 

barrier (European Commission, 2013d), kā arī saistībā ar lielajiem datiem, piemēram, lielo datu lietotņu 

atļaušana vairākos uzaicinājumos. Attiecībā uz infrastruktūru „Pamatnostādnēs Eiropas komunikāciju 

tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā” (European Commission, 2014b) ir iekļauti svarīgākie 

jautājumi saistībā ar kopīgiem interešu projektiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 

(EISI) ietvaros, un interesanti, ka vairāki temati attiecas uz HLT: 1) „automatizētā tulkošana: 

mašīntulkošanas programmas un specializēti valodas resursi, tostarp nepieciešamie rīki un programmu 

saskarnes, kas nepieciešamas, lai Eiropas digitālos pakalpojumus varētu izmantot daudzvalodu vidē”; 2) 

„Tas attiecas uz platformu, kas nodrošina vienotu piekļuves punktu daudzvalodu (Savienības iestāžu 

oficiālajās valodās) datu kopām, ko glabā Savienības publiskās iestādes Eiropas, valstu, reģionālā un 

vietējā līmenī; datu kopu vaicājumu un vizualizācijas rīki; garantijas, ka pieejamās datu kopas ir pareizi 

anonimizētas, licencētas un attiecīgā gadījumā izcenotas publicēšanai, atkalizplatīšanai un 

atkalizmantošanai, tostarp datu izcelsmes revīzijas liecības”. 

Analīzes galvenais secinājums ir, ka valodu tehnoloģijas netiek uzskatītas par vienu no aktuālākajiem ES 

jautājumiem, lai gan ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 reģionālās un mazākas valodas. Faktiski Civil 

Society Platform on Multilingualism (2011)33 politikas ieteikumos par daudzvalodības veicināšanu Eiropas 

Savienībā (Policy Recommendations for the Promotion of Multilingualism in the European Union) bija ietvertas 

tikai četras politikas virzienu grupas, proti, plānošanas, valodu daudzveidības un sociālās iekļaušanas, 

izglītības un tulkošanas politikas virzieni, neminot HLT nozīmi, lai efektīvi risinātu lingvistiskās barjeras 

Eiropā. Valodu tehnoloģijas galvenokārt uzskatīja par instrumentu svešvalodu apguves un mācīšanas 

uzlabošanai vai tiešā ētera priekšnesumu tulkošanai mākslas un kultūras nozarē. 

Situācija mainījās 2011. gadā, kad Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pauda bažas par Eiropas 

valodu daudzveidības radītajiem sarežģījumiem saistībā ar 2020. gada redzējumu. Tomēr 2015. gada 

digitālā vienotā tirgus stratēģijā daudzvalodu pakalpojumi ir tikai īsi minēti. Vispār nav minēta HLT 

nozīme šo pakalpojumu sniegšanā vai daudzvalodība kā viens no būtiskākajiem ES DSM šķēršļiem. Labā 

ziņa ir tāda, ka DSM stratēģijā ir ietvertas divas darbības, kas ir vērstas uz pētniecības veicināšanu par 

HLT un uz šo tehnoloģiju nodrošināšanu kā pakalpojumu. Sliktā ziņa — ka ieguldījumu līmenis HLT, 

šķiet, ir daudz zemāks nekā būtu paredzams tādas tehnoloģijas gadījumā, kam, visticamāk, būs izšķiroša 

nozīme dzīvīgas, taisnīgas un integrētas ES sekmēšanā. Faktiski, analizējot ieguldījumus HLT 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros, tika iegūti šādi dati (Rossi, 2016): 

 IKT-17 (15 miljoni euro): Cracking the language barrier; 

 citi projekti lielo datu jomā (aptuveni 6 miljoni euro); 

                                                           

 

33 Pilsoniskās sabiedrības platformu daudzvalodības atbalstam (ECSPM) izveidoja ES, lai to izmantotu kā galveno 
rīku saistībā ar daudzvalodību nolūkā uzlabot politikas procesu (M. Prys Jones, 2013. gads), un tā atsāka savu darbību 
2012. gadā. Pašreiz tā ir neatkarīga starptautiska nevalstiskā bezpeļņas apvienība (ECSMP, 2016). 
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 CEF-AT 2014. gada darba programmām (4 miljoni euro); 

 CEF-AT 2015. gada darba programmām (8 miljoni euro); 

 CEF-AT 2016. gada darba programmām (9,5 miljoni euro). 

Turklāt 29,6 miljonus euro ir investējusi IKT politikas atbalsta programmas (Konkurētspējas un inovāciju 

pamatprogrammas) ietvaros. Apsverot iepriekšējās investīcijas, ES aptuvenais kopējais ieguldījums ar 

HLT saistītos projektos Septītās pamatprogrammas ietvaros34 no 2008. līdz 2014. gadam bija aptuveni 

160,9 miljoni euro35, kas nozīmē, ka gada vidējā summa bija 26,8 miljoni euro. Sīki izklāstīta informācija 

par projektiem ir norādīta 7.7. pielikumā. 

Šīs summas šķiet pārmērīgi mazas, lai panāktu dažu šajā pētījumā iesaistīto ekspertu ierosināto būtisko 

ietekmi. Šīs summas var salīdzināt ar aptuveni 500 miljoniem euro, ko Google 2014. gadā iztērēja, lai 

iegādātos DeepMind tehnoloģijas (Londonā bāzēts mākslīgā intelekta uzņēmums (The Guardian, 2014)), 

un kas ir divreiz vairāk par EK kopējo finansējumu ar HLT saistītiem projektiem pēdējos 10 gados. 

Vēl viena iniciatīva, kas būtu jāapsver, ir programma „ISA” un tās pēctece ISA2, kas atbalsta digitālu 

risinājumu izstrādi, kuri ļauj valstu pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem Eiropā izmantot 

sadarbspējīgus pārrobežu un starpnozaru sabiedriskos pakalpojumus (European Commission, 2017), un 

jo īpaši darbība „Valodu barjeru pārvarēšana”, ar ko bija paredzēts bez maksas nodrošināt 

daudzvalodīgus rīkus, kuri būtu viegli atkārtoti izmantojami MVU un valstu pārvaldes iestādēm. Šī 

programma pilnībā atbilst dažiem no mūsu ierosinātajiem politikas virzieniem, tomēr tās budžets vienalga 

nav pietiekams, lai panāktu kādas izmaiņas, proti, tikai 160 000 euro 2016. gadā darbībai „Publisku 

daudzvalodīgu zināšanu pārvaldības infrastruktūra digitālajam vienotajam tirgum (2016.16)” (European 

Commission, 2016d). 

3.3.3 Daudzvalodība valstu un reģionālajos politikas virzienos 

Dažas ES valstis, piemēram, Apvienotā Karaliste, Īrija un Spānija, ir izstrādājušas interesantus stratēģiskos 

plānus attiecībā uz daudzvalodību (M. Prys Jones, 2013). Jo īpaši Spānija rāda labu piemēru ar saviem 

progresīvajiem daudzvalodības politikas virzieniem, kas atbilst tās lingvistiski sarežģīto iedzīvotāju 

grupu vajadzībām. Gandrīz 30 % Spānijas iedzīvotāju dzimtā valoda ir kāda cita reģionālā valoda, nevis 

spāņu jeb kastīliešu valoda, tādēļ valodas politikas virzienos šī daudzveidība ir jāņem vērā. Kataloniešu, 

basku, galīsiešu un gaskoniešu/araniešu valodas ir papildu oficiālās valodas kopā ar spāņu/kastīliešu 

valodu reģionos, kuros tajās runā, savukārt gan aragoniešu, gan astūriešu valodas ir aizsargātas to 

autonomajos apgabalos, lai gan nav atzītas kā oficiālās valodas (Melero et al., 2012. gads). 

Spānijas Konstitūcijas 3. pantā ir noteikts, ka: 

1. Kastīliešu valoda ir valsts oficiālā spāņu valoda. Visiem spāņiem ir pienākums to zināt un tiesības to 

izmantot. 

2. Pārējās Spānijas valodas arī ir oficiālās valodas savos attiecīgajos autonomajos apgabalos saskaņā ar to 

statūtiem. 

3. Spānijas dažādo valodu modalitāšu bagātība ir kultūras mantojums, pret ko ir jāizturas ar īpašu cieņu 

un kas ir jāaizsargā. 

Spānijas valdība jo īpaši atbalstīja valodu tehnoloģiju izstrādi, 2015. gadā sākot īstenot „Valodu 

tehnoloģiju veicināšanas plānu” (SETSI, 2015). Šis plāns ir izstrādāts saistībā ar Spānijas digitālo 

                                                           

 

34 Ir aptvertas tādas jomas kā mašīntulkošana, datorizētā tulkošana, daudzvalodu publicēšana, runas atpazīšana, 
dialogsistēmas un daudzvalodu analītika. 

35 Reālā summa varētu būt lielāka, jo citās pētniecības jomās ir finansēti citi ar valodu tehnoloģijām saistīti projekti. 
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programmu (Spanish Government, 2013), un tā mērķis ir sekmēt dabisko valodu apstrādes un 

mašīntulkošanas jomas. Plāns ir vērsts uz spāņu/kastīliešu valodu un papildu oficiālajām valodām un 

paredz 90 miljonu euro investīcijas piecu gadu laikā. Plāna īpašie uzdevumi ir iekļauti 4 asīs. 

1. Lingvistiskās infrastruktūras paplašināšana. Šīs ass pasākumi paredz: 

 izstrādāt un īstenot lingvistiskās infrastruktūras izstrādes plānu; infrastruktūras pārvaldību un 

ilgtspēju; 

 tehniskos standartus sadarbspējai, licencēšanas politikas virzienus un mehānismus personas datu 

aizsardzībai; 

 kopīgus rīkus resursu ģenerēšanai un novērtēšanai; 

 sekmēt sabiedrības piekļuvi lingvistiskai infrastruktūrai. 

2. Valsts HLT nozares sekmēšana un internacionalizācija, veicinot rīku (parsētāju, semantisko anotētāju 

utt.) un lingvistisko resursu (paralēlo korpusu, vārdnīcu un taksonomiju) izstrādi. Ir paredzēti šādi 

konkrēti pasākumi: 

 uzlabot pamanāmību un zināšanu nodošanu starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecības 

nozari;  

 atbalstīt nozares internacionalizāciju un komercializāciju.  

3. Sekmēt valsts sektora kā pieprasījuma dzinējspēka nozīmi, kā arī veicināt valodu resursu 

standartizāciju un apkopošanu, pateicoties valsts pārvaldes iestāžu darbībām. Paredzētie pasākumi 

ietver: 

 platformu izstrādi dabisko valodu apstrādei un mašīntulkošanai valsts pārvaldes iestādēs;  

 valsts pārvaldes iestāžu lingvistisko resursu un valsts sektora informācijas atkārtota izmantošana.  

4. Pamatprojektu izstrāde tādās svarīgās nozarēs kā veselības aprūpe, tieslietas, izglītība, tūrisms un 

mantojums. 

Šī politika ir vērsta uz šādiem pamatelementiem: 

 valodu resursi, piemēram, paralēlie korpusi, vārdnīcas un taksonomijas; 

 speciālistu apmācība; 

 valsts sektors kā pieprasījuma virzītājspēks un informācijas un datu avots HLT izstrādei. 

Šis plāns aptver vairākas nozares, un tajā ir iesaistītas dažādas ministrijas, kā arī to koordinē Spānijas 

autonomo apgabalu iestādes, jo tas ietver arī papildu oficiālās valodas. 

3.3.4 Daudzvalodības politikas virzieni ārpus ES 

Lai noteiktu paraugpraksi starptautiskā līmenī, ko varētu izmantot ES (un otrādi), tika izanalizēti 

daudzvalodības politikas virzieni Dienvidāfrikā un Indijā, kas ir valstis ar vairākām oficiālajām valodām 

un atbalsta HLT izstrādi. 

3.3.4.1 Dienvidāfrika 

Dienvidāfrikā ir deviņas oficiālās valodas: afrikaneru, angļu, ndebele, pedi, soto, svazi, conga, cvana, 

venda, kosa un zulusu valodas, un tiesības tās lietot ir atzītas valsts Tiesību hartā. 

Valdība 2003. gadā sāka īstenot valsts valodas politikas satvaru kā instrumentu, kam ir būtiska nozīme 

valsts daudzveidīgo valodu resursu pārvaldībā un valdības mērķa sasniegšanā, proti, lai veicinātu 

demokrātiju, tiesiskumu, vienlīdzību un valstisko vienotību (South Africa Government, 2003). Šajā satvarā 

ir atzīta HLT lietotņu būtiskā nozīme, atbalstot daudzvalodības politikas īstenošanu.  
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Saskaņā ar 2008. gada lēmumu 2010. gadā izveidoja Nacionālo valodu tehnoloģiju centru (NCHLT), kas 

darbojās Mākslas un kultūras departamenta pakļautībā. NCHLT finansēja akadēmisku un pētniecības 

iestāžu īstenotus projektus. 

Vēlāk, 2011. gadā, izveidoja Resursu pārvaldības aģentūru, lai pārvaldītu NCHLT sponsorētos resursus. Šī 

aģentūra darbojas kā vienots depozitārijs datiem par Dienvidāfrikas oficiālajām valodām un HLT 

projektiem un pārstāv Dienvidāfriku starptautiskajās attiecībās. Laika gaitā tā kļuva par Āfrikas valodu 

resursu pārvaldības centru (LRMA, 2011). Aģentūra ir pakļauta Teksta tehnoloģiju centram (CTexT), kas 

ir Ziemeļrietumu Universitātes pētniecības un izstrādes centrs. Šo sistēmu atbalsta ekspertu grupa 

(HLTEP), kurā piedalās akadēmiķi un pētnieki.  

Ir arī Nacionālais HLT tīkls, kas finansē projektus, veic tehnoloģiju revīzijas valodu tehnoloģijām un 

organizē informētības kampaņas, kā arī veicina tīklu dibināšanu starp izglītības iestādēm, privātiem 

uzņēmumiem un valsts sektoru (South Africa Government, NA).  

Tomēr, šķiet, ka kopš 2011. gada šajā jomā nav bijis nekādas īpašas attīstības. 

3.3.4.2 Indija 

Indijā ir 22 oficiālās valodas (hindu, asamiešu, bengāļu, bodo, dogru, gudžaratu, kannadu, kašmiru, 

konkanu, maithilu, malajalamu, manipuru, marathu, nepāliešu, oriju, pandžabu, sanskrita, santalu, sindu, 

tamilu, telugu un urdu valodas) un 12 skripti. Ņemot vērā šo situāciju, Indijas valdība ir savas IKT 

politikas centrā izvirzījusi valodu tehnoloģijas, jo uzskata, ka tie 95 % Indijas iedzīvotāju, kas nerunā angļu 

valodā, nevar izmantot ieguvumus, ko nodrošina informācijas tehnoloģiju attīstība.  

Tāpat valodu tehnoloģijas ir Indijas valdībai ļoti svarīgas, lai īstenotu 2005. gada Likumu par tiesībām uz 

informāciju, kurā noteikts, ka: visus materiālus izplata, ņemot vērā izmaksu lietderību, vietējo valodu un 

efektīvāko saziņas metodi attiecīgajā apgabalā [..]. Personai, kas vēlas saņemt jebkādu informāciju saskaņā 

ar šo likumu, ir jāiesniedz rakstisks vai elektronisks pieprasījums angļu vai hindu valodā, vai tā apgabala 

oficiālajā valodā, kurā tiek iesniegts pieteikums. (India Government, 2005)  

Jau 1991. gadā Elektronikas un informācijas tehnoloģiju ministrija sāka īstenot programmu „Tehnoloģiju 

izstrāde Indijas valodām” (TDIL), kuras mērķis ir izstrādāt informācijas apstrādes rīkus un paņēmienus, 

lai sekmētu cilvēku un datoru mijiedarbību bez valodu barjerām; izstrādāt daudzvalodīgus zināšanu 

resursus un piekļūt tiem; un integrēt šos resursus, lai izstrādātu inovatīvus lietotāju produktus un 

pakalpojumus (India Government, NA). 

Pirmo nozīmīgo iniciatīvu HLT jomā sāka īstenot 2000. gadā, kad arī izveidoja resursu centrus Indijas 

valodu tehnoloģiju risinājumiem (RC-ILTS), lai iestādēs veicinātu tehnoloģiju risinājumu izstrādi 

konkrētām valodām. 

Šai iniciatīvai sekoja Nacionālais izvēršanas plāns, kura ietvaros turpināja 1991. gadā uzsākto darbu un ir 

izstrādāti un apkopoti valodu programmatūras rīki, kas ir bez maksas pieejami tīmeklī bāzētajā Indijas 

valodu datu centrā (ILDC). Plāns atbalsta pētījumus par mašīntulkošanas sistēmām, rakstzīmju optisko 

atpazīšanu, tiešsaistes rokraksta atpazīšanas sistēmām, starpvalodu informācijas piekļuvi un runas 

apstrādi. Valdība arī strādā pie valodu tehnoloģiju standartizēšanas un Indijas valodu iekļaušanas 

starptautiskajos standartos, kā arī atbalsta vietējo nozari, lai tā kļūtu par daudzvalodīgu datošanas centru. 

3.3.5 Nozares ieteikumi un pētījumi LT kopienā 

3.3.5.1 LT-Innovate inovāciju programma un manifests 

Valodu tehnoloģiju nozares apvienības (LT-Innovate) 2014. gadā publicētajā inovāciju programmā un 

manifestā („Valodu tehnoloģiju nozares potenciāla realizēšana valodu ziņā neitrālā digitālajā vienotajā 

tirgū” (Unleashing the Promise of the Language Technology Industry for a Language-neutral Digital Single 

Market)) ir norādīts, ka HLT piedāvā daudzas iespējas, bet ir arī brīdināts, ka Eiropas HLT piegādātājiem 
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būtu vairāk jāpievēršas cilvēkiem un darījumdarbības lietotnēm, nevis tehnoloģijām. Piegādātājiem ir 

atgādināts, ka uzmanības koncentrēšana tikai un vienīgi uz tehnoloģijām ir radījusi lielus šķēršļus 

atbilstīgas Eiropas LT ekosistēmas izveidei.  

Dažas no sekām, ko izraisījusi uzmanības nepievēršana darījumdarbībai, ir saraustīta vai neesoša vērtību 

ķēde, patērētāju vajadzību vāja izpratne, koordinācijas trūkums starp pētniecību, LT piegādātājiem un 

ieviesējiem, kā arī patērētāju orientācijas trūkums. Ieviesēji neapzinās LT vērtību un nevar izglītot 

patērētājus. Turklāt ieviesēji uzskata LT par sadrumstalotu nozari, t. i., tie tulkošanu nesaista ar runas 

tehnoloģijām vai intelektisko saturu. Tā kā valodu tehnoloģiju nodrošinātie ieguvumi tiek optimizēti, ja 

šīs tehnoloģijas apvieno ar citām tehnoloģijām (piemēram, personālie virtuālie asistenti ietver runas, 

mobilās un mākoņdatošanas tehnoloģijas) un ja tās izmanto konkrētiem lietojumiem, LT piegādātājiem 

būtu precīzi jānosaka tirgus vajadzības un tas, kā integrētas, LT bāzētas lietotnes var palīdzēt šiem 

segmentiem. 

Manifestā ir noteiktas desmit nepilnības, kas rada ar tehnoloģijām nesaistītus sarežģījumus, kuriem ir 

jāpievēršas, lai atbalstītu LT nozares saskaņošanu un konsolidāciju. Minētās nepilnības ir norādītas 

37. attēlā, un šajā saistībā LT Innovate ir paudusi atbalstu dokumentā izklāstītajam ceļvedim, pamatojoties 

uz saikni starp ietekmes līmeni īstermiņā un ilgtermiņā (laikposms).  

 

37. attēls. LT nozares ar tehnoloģijām nesaistītie sarežģījumi 

 

Avots. Ņemts no (LT-Innovate, 2014). 
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Uz katru sarežģījumu attiecas konkrēta ceļveža darbība. Turpmāk 5. tabulā ir izklāstītas šīs darbības, 

sasaistot katru ar konkrētu sarežģījumu. 

 

5. tabula. LT sarežģījumi un vajadzīgās darbības 

Nepilnības/sarežģījumi Ceļveža darbības 

Kopīga redzējuma un aptveroša kopuma trūkums Identificēšanās ar LT nozares redzējumu un uzdevumu 

LT nozares sadrumstalotība LT nozares pārveidošana par ekonomisko priekšrocību tīklu 

Saraustīta vērtību ķēde vai tās trūkums 
LT vērtību ķēdes nodrošināšana, lai LT 

pozicionētu kā transversālu pamata tehnoloģiju 

Sadarbības trūkums starp LT piegādātājiem Horizontāla integrācija 

Tehnoloģiju un lingvistisku resursu standartizācijas 

deficīts 

Integrācija LT ekosistēmā, pateicoties uz sadarbību balstītām 

inovācijām 

Eiropas LT orientēšanās uz tehnoloģiju/produktu 
Virzība uz Eiropas līmeņa LT nozari, kas ir orientēta uz 

darījumdarbību 

Nepietiekama pienācīga tirgus stratēģija 
Mārketinga veicināšanas stratēģijas izstrāde trešajai platformai un 

viedtehnoloģiju nozares 

Talantu trūkums Jaunas stratēģijas izstrāde talantu radīšanai un paturēšanai 

Nepietiekams sagatavošanas kapitāla finansējums 
Jaunu riska kapitāla uzņēmumu un uzņēmēju plašāka attīstība 

(sagatavošanas kapitāla fondi) 

Eiropas konkurētspējas trūkums 

Ilgtspējīgas un konkurētspējīgas LT nozares nodrošināšana — spēju 

veidošana, pateicoties resursu kopīgošanai, standartizācijai un 

prezentācijām 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (LT-Innovate, 2013). 

 

LT-Innovate redzējums ietver šādus Eiropas digitālās nākotnes stratēģiskos elementus: 

● valodu pilnvērtīga apguve ir IKT nākamā lielā iespēja; LT ir svarīga nākotnes tehnoloģija; 

● LT ir nozare, kurā notiek attīstība; pasaules līmenī ir spēcīgs pieprasījums pēc LT tradicionālo 

produktu un pakalpojumu jomās; 

● Eiropas uzņēmumi varētu pārņemt lielāku daļu globālās LT nozares, bet ir jānovērš sadrumstalotība 

un tirgus šķēršļi; 

● Eiropā trūkst inovācijas; galvenais klupšanas akmens ir tas, ka Eiropas MVU neizvērš darbību pāri 

savas valsts vai reģionālo valodu robežām, lai virzītos uz Eiropas un globālajiem tirgiem; 

● Eiropai ir vajadzīga kopīga valodas infrastruktūra, lai saglabātu savas valodas, nodrošinātu cilvēkiem 

un organizācijām piekļuvi vienotajam digitālajam tirgum, izmantojot savas valodas, un LT nozarē 

ieviestu inovācijas. 
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Turpmāk 38. attēlā ir grafiski norādīts, kā trīs galvenie LT segmenti vai tehnoloģijas (intelektiskais saturs, 

tulkošana un runa) var ietekmēt dažādos horizontālos tirgus segmentus.  

 

38. attēls. LT ietekme uz horizontālajiem segmentiem 

 

Avots. Ņemts no (LT-Innovate, 2013). 

 

3.3.5.2 META-NET stratēģiskā pētniecības programma daudzvalodīgai Eiropai līdz 

2020. gadam 

Pēc vairāk nekā divu gadu izstrādes darba 2012. gada 1. decembrī tika publicēta META-NET stratēģiskās 

pētniecības programmas daudzvalodīgai Eiropai līdz 2020. gadam (SRA) galīgā redakcija (Rehm & 

Uszkoreit, 2012). META-NET SRA ir simtiem pētniecības un nozares ekspertu apspriežu rezultāts. SRA 

galvenais mērķis ir vairot informētību valodu tehnoloģiju jomā Eiropā un piesaistīt reģionālā, valstu un 

starptautiskā līmeņa politiķu un politikas veidotāju uzmanību, nodrošinot viņiem informāciju lēmumu 

pieņemšanai, jo īpaši saistībā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu (EISI). 

META-NET SRA ir ieteikti trīs prioritāri pētniecības temati: 1) translingvālā mākoņdatošana; 2) sociālais 

intelekts un e-līdzdalība un 3) sociāli informēti interaktīvie asistenti. Šos trīs tematus papildina divi temati, 

kas ir vērsti uz 4) Eiropas valodu pamata tehnoloģijām un resursiem un 5) Eiropas pakalpojumu 

platformas izstrādi valodu tehnoloģijām. 

3.3.5.3 Federācijas „Cracking the Language Barrier” stratēģiskā pētniecības un 

inovāciju programma 

Lai risinātu valodas izraisītu tirgus sadrumstalotības problēmu, federācija „Cracking the Language 

Barrier”36, kurā ir 11 organizācijas un vairāk nekā 20 projekti, ir izstrādājusi stratēģisku pētniecības un 

inovāciju programmu (SRIA) „Valoda kā datu veids un lielo datu galvenā problēma” („Language as a Data 

Type and Key Challenge for Big Data”). Pirmā šīs programmas redakcija tika prezentēta 2016. gada META-

FORUM Lisabonā, Portugālē, un galīgā redakcija ir paredzama 2017. gadā. Šajā dokumentā ir ierosināta 

                                                           

 

36 http://www.cracking-the-language-barrier.eu/  

http://www.cracking-the-language-barrier.eu/
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trīs gadu daudzvalodīgu vērtību (MLV) programma, kas varētu sekmēt daudzvalodīgu digitālo vienoto 

tirgu.  

MLV programma ietver trīs lietotņu jomas, kas attiecas uz daudzvalodīga digitālā vienotā tirgus trim 

galvenajiem pīlāriem:  

1. daudzvalodīga e-komercija — nodrošina daudzvalodīgas un starpvalodu tehnoloģijas meklēšanai, 

klientu attiecību pārvaldībai, palīdzības dienestiem, procesiem, darba plūsmām, produktu 

katalogiem un aprakstiem utt.;  

2. daudzvalodīgs saturs un plašsaziņas līdzekļi — apkopo starpvalodu tehnoloģijas satura analītikai, 

kūrēšanai un ģenerēšanai, ietverot autorēšanas atbalstu, multimodālitāti un sociālos plašsaziņas 

līdzekļus;  

3. tulkošana, valoda, zināšanas, dati — nodrošina daudzvalodīgas lietotnes, kas savieno lielo datu 

tehnoloģijas un valodu, kā arī zināšanu tehnoloģijas, tostarp mašīntulkošanu (rakstisko, mutisko, 

automatizēto/dabisko), tekstizraci, darījumdarbības intelektu, noskaņojuma analīzi, nozarei 

pielāgotas pieejas un semantisko anotāciju.  

Šīs lietotnes virza vairāki daudzvalodīgi pakalpojumi, ko savukārt sekmē un pilnveido, pateicoties 

pētniecībai. Tāpat tiek plānots intensificēt darbu pie pamata tehnoloģijām, lai tiktu aptvertas visas 

attiecīgās valodas. Turklāt ir jārisina horizontāli jautājumi, piemēram, standartizācija, sadarbspēja un 

politikas aspekti. 

MLV programmas mērķis nav tikai veicināt daudzvalodīgu digitālo vienoto tirgu ar vairākām 

platformām, pakalpojumiem un risinājumiem, kas atbalsta visus uzņēmumus un iedzīvotājus, bet arī 

nodrošināt Eiropas valodu tehnoloģiju kopienai un vairākām citām nozarēm spēju konkurēt ar citiem 

tirgiem un gūt dažādus ieguvumus Eiropas ekonomikai un turpmākai izaugsmei, kā arī sabiedrībai un 

iedzīvotājiem.  

MLV programmas mērķis ir arī samazināt daudzu Eiropas valodu digitālās izzušanas risku. Šajā 

programmā ir ieteikts Eiropai aktīvi censties konkurēt globālajā valodu tehnoloģiju pētniecības un 

izstrādes vidē, jo nevar gaidīt, ka trešās personas no citiem kontinentiem risinās mūsu tulkošanas un 

zināšanu pārvaldības problēmas veidā, kas būtu piemērots mūsu īpašajām saziņas, sociālajām un kultūras 

vajadzībām. 
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39. attēls. Daudzvalodīgu vērtību programma 

 

 

Avots. Attēls paņemts no (SRIA, 2016) 

 

SRIA 2016 ir ieteikts sākt ar nelielu skaidri noteiktu pakalpojumu kopumu, kas ir vajadzīgi lielākajai daļai 

lietotņu. Šis sākotnējais pamata pakalpojumu kopums pēc tam organiski paplašinātos, kļūstot par vienu 

vai vairākām lielākām platformām, ideālā gadījumā par kopīgu Eiropas HLT platformu. Pašreizējām 

resursu apmaiņas infrastruktūrām, piemēram, META-SHARE, būs svarīga nozīme šādas platformas 

izstrādē, kura sākotnēji būs jāatbalsta ar valsts finansējumu. Augsto prasību dēļ attiecībā uz veiktspēju, 

uzticamību, lietotāju atbalstu, mērogojamību un noturību, ko papildina datu aizsardzība un atbilstība 

privātuma regulējumam, šāda platforma būs jāizveido vienam vai vairākiem konsorcijiem ar spēcīgiem 

komerciālās sadarbības partneriem, kā arī jāvada šiem konsorcijiem vai komerciāliem darbuzņēmējiem.  

Pateicoties HLT platformas pieejai: 

● HLT piegādātājiem būs plašas iespējas piedāvāt individuālus vai integrētus pakalpojumus ar 

komponentu tehnoloģijām vai mākoņtehnoloģiju lietojumprogrammu saskarnēm; pētnieku rīcībā būs 

virtuāla laboratorija savu tehnoloģiju testēšanai, apvienošanai un kritēriju izstrādei, kā arī to reālai 

izmēģināšanai ar reāliem uzdevumiem un lietotājiem; tādu citu pakalpojumu sniedzēji, kurus HLT 

var iespējot vai uzlabot, izmantos platformu vajadzīgo LT funkciju testēšanai un to integrēšanai savos 

risinājumos; 

● HLT patērētāji saņems integrētus pakalpojumus bez nepieciešamības instalēt, apvienot, atbalstīt un 

uzturēt nekādu programmatūru, ar vieglu piekļuvi specializētiem risinājumiem, pat ja tos neizmantos 

regulāri; korporatīvie lietotāji varēs izmantot HLT ieguvumus agrīnā posmā un bez maksas (vai par 

saprātīgu samaksu), piekļūstot plašam klāstam vispārīgu un specializētu pakalpojumu, ko piedāvās 

nelielā skaitā avotu; pateicoties lietotāju iesaistei, šajās pēc būtības Eiropas platformās (salīdzinot ar 

platformām, kas fiziski atrodas citos kontinentos) tiks apkopoti vērtīgi dati, kurus nekavējoties varēs 

izmantot pakalpojumu pilnveidošanai. 
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SRIA 2016 ietver sīki izstrādātu ceļvedi MLV programmas izvēršanai. Tās īstenošanas aplēstās izmaksas 

ir no 175 līdz 200 miljoniem euro pirmajiem trim gadiem un posmiem (2018., 2019. un 2020. gads), ietverot 

nozares ieguldījumu (aptuveni 20 %). Pēc 2020. gada ir paredzēts ievērojami samazināt finansējumu, jo 

daudzvalodu pakalpojumiem vajadzētu sākt pašiem sevi uzturēt un nest peļņu, savukārt daudzvalodu 

lietotnes jau no paša sākuma ietvers komerckomponenta tiesības. Vienlaikus būs jāsaglabā finansējums 

pētniecībai, lai nodrošinātu Eiropas vadošo pozīciju HLT jomā. 

Šīs izmaksas savā ziņā kompensēs programmas paredzamie ieguvumi. EK prognozē, ka pāreja uz 

integrētu digitālo vienoto tirgu līdz 2020. gadam nodrošinās ekonomikas izaugsmi līdz 400 miljardu euro 

apmērā. Tomēr šo vērienīgo mērķi var sasniegt tikai tad, ja tiek ņemts vērā valodu faktors. Ja patērētājus 

joprojām kavēs valoda, tiešsaistes komercija nepārvarēs sadrumstalotu tirgu robežas, ko noteiks valodas.  

SRIA nobeigumā ir secināts, ka tikai tad, ja Eiropas atzīs daudzvalodības radītos sarežģījumus un pieņems 

lēmumu izstrādāt un ieviest pētniecības un inovāciju virzītus tehnoloģiju risinājumus, kā arī pakalpojumu 

infrastruktūru, lai pārvarētu valodu barjeras, būs iespējams gūt DSM ekonomiskos ieguvumus, un ka 

iespējas sniegšana un ļaušana Eiropas MVU viegli izmantot valodu tehnoloģijas, lai tiešsaistē attīstītu savu 

darījumdarbību ar daudzām valodām, ir priekšnoteikums to inovācijas līmeņa un darbvietu radīšanas 

spēju veicināšanai. Tāpat autori paredz, ka, ja stratēģiskā programma būs sekmīga, Eiropa varētu 

izstrādātos risinājumus piedāvāt citām daudzvalodīgām sabiedrībām, piemēram, pielāgot un eksportēt 

konkrētas MLV programmas daļas uz Indiju vai Dienvidāfriku. 

Autori ierosina EK atbalstīt MLV programmu jo īpaši ar mērķtiecīgām darbībām paredzamajos 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” uzaicinājumos (2018.–2020. gads) un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentā (EISI). Pēc tam Eiropas HLT nozare (galvenokārt MVU) varēs piedalīties 

praktiskajās lietotņu jomās, kurās ir nepieciešami patiesi inovatīvi pasākumi ar nozīmīgu komerciālo 

ietekmi. Valstu un reģionālajā līmenī attiecīgās vietējas finansēšanas aģentūras varētu nodrošināt resursus, 

jo īpaši lai atbalstītu tehnoloģiju izstrādi savām attiecīgajām valsts vai reģionālajām valodām. 

3.3.5.4 Eiropas platforma daudzvalodīgam DSM (LT-Innovate, 2015. gads) 

Ņemot vērā mākoņdatošanas risinājumu nodrošinātos ieguvumus, to izvēršana modalitātē 

„infrastruktūra kā pakalpojums” (IaaS) atvieglos HLT pakalpojumu izstrādi: 

 mērogojamība — datošanas resursus NMT sistēmu apmācībai var pielāgot, tos gandrīz vai 

reāllaikā palielinot vai samazinot; 

 CAPEX pārveide par OPEX — IaaS risinājumi aiztaupa sākotnējās lielās IT infrastruktūras 

izmaksas, kas būtu vajadzīgas, lai atbalstītu NMT, jo IaaS pieļauj priekšapmaksas modeli, kurš ir 

piemērotāks MVU, kas var izstrādāt paši savus LT pakalpojumus; 

 pieejamība — uzņēmumi var piekļūt datošanas resursiem no jebkuras atrašanās vietas; 

 drošība un pakalpojuma nepārtrauktība — mākoņdatošanas pakalpojuma sniedzēji nodrošina 

fizisko un loģisko drošību un pakalpojuma nepārtrauktību jebkuros apstākļos. 

Eiropas līmenī nozares apvienība LT-Innovate ir ierosinājusi izveidot Eiropas platformu daudzvalodīgam 

DSM (LT-Innovate, 2015), kas ietvertu „mākoņu” kopumu. Viens no tiem, proti, automatizētās tulkošanas 

mākonis, būtu veltīts kvalitatīvu mašīntulkošanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pēc vajadzības 

lingvistisko resursu nodrošināšanai.  

Turpmāk 40. attēlā ir norādīta Eiropas platformas diagramma. 
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40. attēls. Diagramma — Eiropas platforma daudzvalodīgam digitālajam vienotajam tirgum 

 

Avots. Ņemts no (LT-Innovate, 2015). 
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4. Politikas varianti 

Daudzvalodība Eiropā ir sarežģīts temats, kurā ir iesaistītas daudzas dažādu valstu ieinteresētās personas 

ar savstarpēji saistītām interesēm. Tādēļ neviens atsevišķs politikas virziens nespēj atrisināt iepriekšējās 

nodaļās aprakstītās problēmas. Gluži pretēji — lai patiešām izmantotu daudzvalodīgas Eiropas iespējas, 

mūsuprāt, ir vajadzīga kopīga un koordinēta rīcība Eiropas, valstu un reģionālos līmeņos, iesaistot 

ieinteresētās personas no valsts sektora, pilsoniskās sabiedrības, pētniecības iestādēm un nozares. Lai to 

panāktu, galvenais ieteikums ir īstenot daudznozaru Eiropas valodu projektu, kas ietvertu vairākas 

darbības, kā norādīts 41. attēlā. 

 

41. attēls. Eiropas valodu projekts 

 

Avots. Sagatavojuši autori. 

 

Lai daudzvalodīgā Eiropā sasniegtu HLT pilnu potenciālu, ir koordinēti jāīsteno kopīgi centieni. Tiek 

ierosināts EK uzņemties politikas virzienu koordinēšanas vadību dažādos līmeņos. Par resursu 

nodrošināšanu savām valodām atbildība būtu jāuzņemas ne tikai Eiropas iestādēm, bet arī valstu un 

reģionālajām valdībām. Izpēti Eiropā vajadzētu vērst uz jaunas dziļās mašīnmācīšanās paradigmas 

veicināšanu attiecībā uz HLT, vienlaikus ar tehnoloģiju nodošanu atbalstot mazākas Eiropas valodas. 

Talantu trūkums un intelektuālā darbaspēka emigrācija būtu jāpārvērš par talantu radīšanu un 

intelektuālā darbaspēka iegūšanu. Izpētes un nozares koordinācijai vajadzētu būs netraucētai, atvērtai un 

efektīvai, izmantojot visas pašreizējās Eiropas platformas. Valsts sektoram būtu jānodrošina savs saturs 

un pakalpojumi visās Eiropas valodās, vienlaikus veicinot HLT tirgus izaugsmi, īstenojot inovatīvu 

tehnoloģiju publiskos iepirkumus. Būtu jāizveido mehānismi inovatīvu Eiropas HLT uzņēmumu 

paplašināšanas sekmēšanai. Laika gaitā visā Eiropā būtu jāparedz politikas virzieni, kas atbalsta 
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uzņēmumus, kuri pārdod pārrobežās, piedāvājot savu saturu, produktus un pakalpojumus dažādajās 

Eiropas valodās, lai izveidotu pilnībā integrētu DSM. 

Lai sasniegtu šos mērķus, ir ierosināts un novērtēts politikas variantu kopums, kas ir sadalīts piecās 

grupās, proti, iestāžu politikas virzieni, pētniecības politikas virzieni, rūpniecības politikas virzieni, tirgus 

politikas virzieni un sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni, kā norādīts 42. attēlā.  

 

42. attēls. Eiropas valodu projekts un ierosinātie politikas virzieni 

 

 

Avots. Sagatavojuši autori. 

 

Turpmāk 43. attēlā šie politikas virzieni ir aprakstīti sīkāk. Iestāžu politikas virzieni ietver iniciatīvas 

pašreizējās iestāžu sistēmas attīstīšanai, lai izmantotu jaunās tehnoloģiju tendences un labāk reaģētu uz 

daudzvalodīgas Eiropas problēmām, vienlaikus pienācīgi novērtējot rezultātus. Pētniecības politikas 

virzieni ir vērsti uz Eiropas progresu nākamās paaudzes valodu tehnoloģiju izstrādes virzienā. Pētniecības 

politikas virzienu mērķis ir arī integrēt pētniecību un nozari, tādējādi nodrošinot Eiropai instrumentus 

resursu kopīgošanai, lai efektīvi konkurētu ar citiem tirgiem, vienlaikus sekmējot visu Eiropas iedzīvotāju 

līdztiesību ikdienas digitālajos lietojumos neatkarīgi no viņu valodas. Rūpniecības politikas virzieni sekmē 

konkurētspējīgu Eiropas uzņēmumu izveidi un izaugsmi, vienlaikus palielinot augsti kvalificētu darba 

ņēmēju pieejamību. Tirgus politikas virzienu mērķis ir uzlabot Eiropas HLT nozari, vairojot Eiropas 

ieinteresēto personu informētību par šo tehnoloģiju nozīmi, lai vēl vairāk palielinātu pieprasījumu pēc 

pakalpojumiem. Ir kāds konkrēts politikas virziens, kas ir vērsts uz maziem tīmekļa komersantiem, lai viņi 

varētu piekļūt daudz lielākam tirgum, izmantojot HLT un iztulkojot informāciju savos tīmeklī bāzētajos 

veikalos. Sabiedrisko pakalpojumu politikas virzienos ir paredzēts izstrādāt daudzvalodīgus sabiedriskos 

pakalpojumus Eiropas, valstu, reģionālajās un vietējās pārvaldes iestādēs, vienlaikus ar publiskā 

iepirkuma instrumentiem palīdzot palielināt inovatīvo HLT nozari.  

Tika izmantota pieeja, kas paredz, ka dažādi politikas varianti cits citu pastiprina un nav savstarpēji 

izslēdzoši. 
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43. attēls. Ierosinātie HLT politikas virzieni 

Avots. Sagatavojuši autori. 

 

Nodaļai ir šāda struktūra: 

1. pamatojoties uz analīzes secinājumiem, ir aprakstīti galvenie sarežģījumi, ar ko saskaras Eiropa; 

2. pamatojoties uz šiem sarežģījumiem, ir izstrādāta novērtēšanas kritēriju matrica;  

3. ir aprakstīti dažādi politikas varianti, kas ir novērtēti, izmantojot 4.2. nodaļā izklāstītos kritērijus. 

4.1 Sarežģījumi 

Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, Eiropas galvenie sarežģījumi tika sadalīti četrās grupās — iestāžu, 

sociālie, ekonomiskie un nozares sarežģījumi. 

4.1.1 Iestāžu sarežģījumi 

Mūsu analīze pierādīja, ka HLT nav pietiekami ietvertas Eiropas politikas programmā, tādēļ Eiropas 

iestādes īpaši neiesaistās efektīvu risinājumu meklēšanā valodu barjerām DSM, izmantojot inovatīvu 

valodu tehnoloģijas. Tāpat trūkst iniciatīvu koordinācijas Eiropas, valstu un reģionālajos līmeņos. 

4.1.2 Sociālie sarežģījumi 

Visiem Eiropas iedzīvotājiem ir jāspēj un jābūt tiesībām sazināties un kārtot jautājumus savā dzimtajā 

valodā gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Eiropas politikas veidotājiem ir jāaizsargā mūsu valodas pret nākotnes 

izmaiņām, lai nākamās paaudzes varētu tās lietot tiešsaistē un bezsaistē. Tomēr pašreizējā situācijā ir 

netaisnīga valodu plaisa, un daudzām Eiropas valodām draud digitālā izzušana. 
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Ir novērots, ka valodu barjeras izraisa un palielina netaisnīgu valodu plaisu starp iedzīvotājiem un 

lingvistiskām kopienām, kas digitālajā laikmetā rada īpaši lielus sarežģījumus. Iedzīvotāji ar zemāku 

izglītības līmeni un veci cilvēki tiek atstāti novārtā, un mazskaitlīgas kopienas valodu plaisa ietekmēs vēl 

dziļāk. Jautājums par valodu līdztiesību ir jāapsver un jārisina, ņemot vērā, ka daudzvalodība ir Eiropas 

projekta pamatā. Eiropas Savienībai ir 24 oficiālās valodas, kam visām ir vienāds statuss. Turklāt Eiropai 

ir dučiem reģionālo un mazāku valodu, kā arī imigrantu un tirdzniecības partneru valodas. Būtu jāspēj 

nodrošināt visiem iedzīvotājiem tiesības izmantot savu dzimto valodu gan tiešsaistē, gan bezsaistē. 

Mazākas valodas ir apdraudētas 

Būtu jāapsver ne tikai oficiālās valodas, bet arī mazākas valodas, zīmju valodas, migrantu valodas un 

tirdzniecības partneru valodas. Starp Eiropas valodām ir lielas atšķirības gan pētījumu attīstības ziņā, gan 

LT risinājumu gatavības ziņā. Jo mazāka valoda, jo mazāks skaits un nekvalitatīvākas tehnoloģijas ir 

pieejamas šai valodai. Pat ES oficiālās valodas, kuru lietotāju skaits ir mazāks par 10 miljoniem, saskaras 

ar vāju LT atbalstu. 

Piekļuve valodu resursiem un publiskiem vai atklātiem datiem ir nepietiekama lielākajai daļai Eiropas 

valodu. Daudzos gadījumos, pat ja daži resursi eksistē (valodas korpusi utt.), valsts iestādes nav 

pietiekami informētas par to, cik svarīgi ir tos darīt pieejamus pētniekiem un izstrādātājiem.  

4.1.3 Ekonomiskie sarežģījumi 

Eiropas digitālā vienotā tirgus daudzvalodības panākšana, pateicoties valodu tehnoloģijām, ir viena 

konkrēta sarežģīta joma, kurā var izmantot LT, lai paplašinātu piekļuvi tirgiem ar tūkstošiem e-komercijas 

pakalpojumu un tiešsaistes veikalu Eiropā. Vienlaikus ir papildu uzdevumi un iespējas, kā arī citas 

nozares, kurās LT var izmantot un izvērst, lai panāktu daudzveidīgu pozitīvu ietekmi. Tomēr digitālajā 

vienotajā tirgū sabiedrisko pakalpojumu un satura pieejamība ir ļoti neliela, un DSM e-komercija ir stipri 

sadrumstalota, t. i., sadalīta gandrīz pilnībā izolētos tirgos. 

Daudzvalodīgu sabiedrisko un privāto pakalpojumu mazā pieejamība 

Tikai neliels īpatsvars uzņēmumu tiešsaistē piedāvā savus pakalpojumus vairākās Eiropas valodās. 

Turklāt valstu un reģionālo iestāžu tīmekļa vietnes parasti piedāvā pakalpojumus tikai dažās svešvalodās. 

Tas varētu liecināt par mazu informētības līmeni par šo tehnoloģiju un tās potenciālajiem ieguvumiem. 

Būtiska ietekme uz digitālo vienoto tirgu 

Valodu barjerām, visticamāk, ir būtiska ietekme uz patiesi integrēta un taisnīga digitālā vienotā tirgus 

izveidi. Valodu barjeras ietekmē e-komerciju, liedzot iedzīvotājiem, kas neprot nevienu no lielajām 

valodām, iespēju izmantot spēcīgāka un efektīvāka tirgus ieguvumus, vienlaikus kavējot darba ņēmēju 

mobilitāti un iespēju piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem citās valstīs. Turklāt valodu barjeras ir tirgus 

šķēršļi. Klienti, kas nesaprot sev potenciāli interesējošas e-komercijas tīmekļa vietnes valodu, neko no tās 

neiegādāsies. Ja digitālais vienotais tirgus nebūs pēc savas būtības daudzvalodīgs, būs vairāk nekā 

20 izolēti tirgi, kas būs sadrumstaloti atkarībā no to attiecīgās valodas.  

4.1.4 Nozares sarežģījumi 

Viens no galvenajiem izaugsmes tematiem nākamajos gados būs mākslīgais intelekts. Gandrīz katru 

nedēļu tiek sniegta informācija par svarīgiem atklājumiem, un tiek veiktas milzīgas investīcijas, jo īpaši 

ASV un Āzijā. Savukārt ES investē valodu tehnoloģijās, tikai salīdzinoši mazā apjomā. Tādējādi daudzi 

pētnieki pāriet pie trešo valstu uzņēmumiem. Apsverot nozari, jānorāda, ka Eiropas HLT nozare ir 

sadrumstalota — tajā ir mazi uzņēmumi ar saraustītām vērtību ķēdēm vai to trūkumu. 

Ir vajadzīgi pamata pētījumi 

Valodu tehnoloģijas vēl ne tuvu nav pilnīgas. Saskaņā ar META-NET balto grāmatu sēriju (Rehm et al., 

2014, 2016) par nevienu atsevišķu valodu (pat ne angļu valodu) nevar uzskatīt, ka tai ir „izcils” tehnoloģiju 
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atbalsts. Par LT joprojām ir vajadzīgi plaši pētījumi, lai tās būtiski pilnveidotu un atklātu visu to 

potenciālu. 

Talantu trūkums 

Trūkst talantu, ko papildina cilvēkkapitāla emigrēšanas problēma, kura kavē nozares attīstību. Daudzi 

ārkārtīgi spējīgi cilvēki un pētnieki dodas uz ASV, kur saņem ļoti lielas algas. Ir jāatrod stimuli, kas viņus 

motivētu palikt, gan radot uz talantu vērstu vidi, gan sekmējot daudzsološu jaunizveides ekosistēmu. 

Eiropas nozares liela sadrumstalotība 

Lai gan Eiropā netrūkst inovāciju, LT nozare ir ļoti sadrumstalota. Galvenais klupšanas akmens ir tas, ka 

Eiropas MVU neizvērš darbību pāri savas valsts vai reģionālo valodu robežām, lai virzītos uz Eiropas un 

globālajiem tirgiem. Ārvalstu starptautiskie, galvenokārt Amerikas, uzņēmumi, iegādājoties inovatīvus 

mazos un vidējos Eiropas uzņēmumus, izmanto Eiropas talantus un tehnoloģijas, lai izstrādātu savus 

piedāvājumus.  

Eiropas valodu tehnoloģiju ekosistēmas trūkums 

Eiropas HLT ekosistēma saskaras ar vairākiem sarežģījumiem: 1) nepietiekama koordinācija un saiknes 

trūkums starp pētniecību, LT piegādātājiem, ieviesējiem un klientiem; 2) nepietiekams pieprasījums valsts 

sektorā, jo īpaši salīdzinājumā ar ASV, kur aizsardzības, izlūkošanas un citas valdības nozares ir galvenie 

LT nozares dzinējspēki; 3) pārrāvumi tirgū, ko rada tādi globāli uzņēmumi kā Google Translate, kuri 

subsidē LT pakalpojumus, pateicoties savai dominējošajai pozīcijai citās nozarēs; 4) mazāku valstu tirgus 

nepietiekamība, lai pamatotu investīcijas mazākām valodām paredzētās LT, kuras parasti ir dārgas, jo nav 

iepriekšēju pētījumu un resursu un 5) vāja izpratne par klientu vajadzībām, turklāt ieviesēji nezina LT 

vērtību un nevar izglītot klientus. 

4.2 Novērtēšanas kritēriji 

Kritērijus izraudzījās, pamatojoties uz iepriekšējā nodaļā aprakstītajām problēmām: 

1. izmaksas un ieguvumi — vai politikas sekmētie ieguvumi nepārprotami pārsniedz izmaksas un 

vai politiku var atļauties gan valsts, gan privātie dalībnieki; 

2. politikas īstenojamība — vai politika, visticamāk, saņems politisko atbalstu; tas ietver līdzsvara 

nodrošināšanu starp politiķu pilnvaru laika redzējumu un ilgtermiņa politikas redzējumu; 

3. īstenojamība ES kontekstā — vai politiku var viegli īstenot Eiropas pašreizējā regulējuma 

kontekstā;  

4. efektivitāte — vai paredzams, ka politikas izmaksas par katru sasniegto mērķi būs lietderīgas; 

5. ilgtspēja — vai politiku var saglabāt ilgtermiņā; 

6. riski un nenoteiktība — vai politika, visticamāk, sasniegs savus mērķus vai arī ar politiku ir 

saistīta liela nenoteiktība un riski; 

7. saskaņotība ar ES mērķiem — vai politika atbilst ES mērķiem, piemēram, Eiropas identitātes 

veidošanai, kultūras vērtību saglabāšanai utt.; 

8. iespējamā ētiskā, sociālā, ekoloģiskā un regulatorā ietekme — vai paredzams, ka politikai būs 

neparedzētas sekas saistībā ar dažiem aspektiem, uz ko attiecas vispārējās intereses vai vēlētāju pārbaudes 

tiesības; 

9. inovācijas — vai politika palīdz palielināt inovācijas Eiropā; 

10. vienotais tirgus — vai politika veicina vienotā tirgus izveidi Eiropā, vienlaikus samazinot 

atšķirības starp valstīm; 
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11. ekonomikas izaugsme un darbvietu radīšana — vai politika sekmē vispārējo ekonomikas 

izaugsmi, jo īpaši uzlabojot darba tirgu; 

12. nevienlīdzības izskaušana — vai politika samazina valodu plaisu. 

Dažādie politikas varianti ir novērtēti pēc katra no minētajiem kritērijiem, izmantojot trīs līmeņu skalu — 

zems, ja politika atbilstīgi nesasniedz mērķus; augsts, ja politika, visticamāk, sasniedz mērķus, un vidējs, 

kas ir vērtējums kaut kur pa vidu diviem minētajiem. Ceturto vērtību, proti, nenoteikts, izmanto 

gadījumos, kad politikas ietekme nav skaidri nosakāma. 

4.3 Iestāžu politikas virzieni 

4.3.1 HLT nozīmes stiprināšana ar daudzvalodību saistītu struktūru iestāžu sistēmā  

Pirmais ieteikums ir reorganizēt HLT darbības EK, pēc iespējas augstākā līmenī izveidojot nodaļu, kura 

risinātu daudzvalodības un valodu tehnoloģiju jautājumus, lai palielinātu lietderību, koordinētu dažādos 

politikas virzienus un nodrošinātu holistiskāku pieeju. Ir vairāki varianti — piemēram, visu Komisijas 

pašreizējo darbību/nodaļu apvienošana, lai atbalstītu HLT, vai jaunas nodaļas izveide EK, lai koordinētu 

visas pašreizējās nodaļas, kas ir saistītas ar šo jautājumu. Komisijai būtu jāņem vērā lēmums par šā 

priekšlikuma īstenošanu, ja par to tiks panākta vienošanās.  

Šai jaunajai organizācijai būtu jāsniedz pakalpojumi un konsultācijas visām Eiropas valsts un privātajām 

struktūrām, tostarp arī EK. Šī nodaļa būs atbildīga par HLT politikas virzienu izstrādi Eiropā. Tāpat šai 

nodaļai būtu jākoordinē valstu un reģionālo organizāciju, kā arī finansēšanas aģentūru centieni. Turklāt 

šai nodaļai vajadzētu būt atbildīgai par dažādu Eiropas, valstu un reģionālo politikas virzienu (kas ir 

saistīti ar šo jautājumu) rezultātu rūpīgu novērtēšanu, kā ir ierosināts politikas variantā turpmāk. 

Ierosinām arī jautājumu par daudzvalodību un valodu tehnoloģijām uzticēt kādam komisāram. Pašreiz 

neviens komisārs neatbild par šo jautājumu, un šī situācija ir jāmaina. Daudzvalodība un valodu 

tehnoloģijas jeb daudzvalodība ar valodu tehnoloģiju palīdzību ir Eiropai un tās struktūrai tik svarīgs 

jautājums, ka tas ir jāiekļauj konkrēta komisāra uzdevumos un atbildības jomā.  

Pierādījumi un novērtēšana 

Eiropas Komisijai ir Mācīšanās, daudzvalodības un piekļuves nodaļa (G.3. nodaļa), kas ietilpst 

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta G direktorāta struktūrā un cita starpā atbild 

par atbalsta sniegšanu mācīšanās tehnoloģiju un svarīgu pieejamības digitālo valodu tehnoloģiju un 

pakalpojumu politikai, pētniecībai, inovācijām un izvēršanai, lai visi Eiropas patērētāji un uzņēmumi 

varētu pilnvērtīgi izmantot digitālā vienotā tirgus nodrošinātos ieguvumus (European Commission, 

2016i). Tā kā HLT, visticamāk, būs būtiska nozīme ES integrācijā, šīm tehnoloģijām pašām vajadzētu savu 

atsevišķu augstākā līmeņa nodaļu, kura būtu neatkarīga no mācīšanās un piekļuves aspektiem.  

Turklāt Tulkošanas ĢD ir atsevišķas Valodu lietotņu un Mašīntulkošanas nodaļas (European Commission, 

2016b), kas varētu nodrošināt papildu atbalstu valstu un reģionālajām valdībām, un Informātikas ĢD ir 

ISA nodaļa (DIGIT.B6), kura atbild par ISA2 programmu, kas arī ir saistīta ar valodu barjeru pārvarēšanu 

(European Commission, 2017). 

Reģionālajām, valstu un starptautiskajām organizācijām, kā arī finansēšanas aģentūrām vajadzētu 

apvienot spēkus, lai atbalstītu kopīgas programmas nolūkā izstrādāt vismaz pamata resursus un 

tehnoloģijas visām Eiropas valodām. Šādi plaši centieni ir nepieciešami, lai sasniegtu vērienīgo mērķi 

sniegt atbalstu visām Eiropas valodām, piemēram, ar kvalitatīvas mašīntulkošanu un kvalitatīvu 

lingvistisko resursu izstrādi visām valodām. Tas ir atkarīgs no daudzām ieinteresētajām personām, 

piemēram, politiķiem, pētniekiem, uzņēmumiem un sabiedrības, kam visiem ir jāapvieno spēki. 
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6. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsa uz HLT nozīmes stiprināšanu ar daudzvalodību 
saistītu struktūru iestāžu sistēmā 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Augsta 
Paredzams, ka pašreizējo nodaļu integrēšanas izmaksas būs mazas, savukārt 

plašākas koordinācijas ieguvumi var būt ļoti lieli jau vidējā termiņā 

Politikas īstenojamība Augsta 
Šī ir EK organizatoriskā politika, un nav paredzams, ka par to būs pretrunīgi 

politiskie viedokļi. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Vidēja 

Lai gan nodaļas izveide pati par sevi, visticamāk, nebūs problemātiska, sarežģītāka 

varētu būt valstu politikas virzienu koordinēšana un novērtēšana 

Efektivitāte Augsta 
Vienots kontaktpunkts, kas paredzēts šiem politikas virzieniem, visticamāk, būs 

daudz efektīvāka pieeja nekā pašreizējā situācija 

Ilgtspēja Augsta 
Nodaļa, visticamāk, laika gaitā viegli attīstīsies, lai pielāgotos jaunām prasībām un 

vides īpatnībām 

Riski un nenoteiktība Vidēja 
Pastāv risks, ka nodaļa nespēs efektīvi koordinēt darbības, jo īpaši ja tā turpinās 

koncentrēt uzmanību uz iekšējām prasībām, nevis īstenos plašāku pieeju 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Viens no ES mērķiem ir sekmēt patiesi integrētu un taisnīgu Savienību Valodu 

barjeru efektīva risināšana neapšaubāmi ir viens no instrumentiem šā mērķa 

sasniegšanai 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja 
Nodaļa var atbalstīt tiesību aktus, lai sekmētu HLT izmantošanu, tādēļ tai var būt 

regulatora ietekme  

Inovācijas Vidēja 

Nodaļa var pozitīvi palīdzēt uzlabot HLT pētniecību un inovācijas Eiropā, lai gan 

tas būtu jāpanāk, koordinējot tādu trešo pušu centienus un politikas virzienus, 

kuras nodaļa nekontrolēs 

Vienotais tirgus Augsta Risinot valodu barjeras, nodaļa var būtiski palīdzēt uzlabot DSM 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Vidēja 

Nodaļa var veicināt konkurētspējīgāku tirgu, tomēr inovatīvu tehnoloģiju plaša 

izmantošana var arī izraisīt darbvietu zudumu darba ņēmējiem, kurus var aizstāt 

ar tehnoloģijām 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta Risinot valodu barjeras, nodaļa palīdzēs samazināt valodu plaisu 

4.3.2 Instrumentu izstrāde HLT politikas virzienu pienācīgai novērtēšanai  

Lai pienācīgi novērtētu politikas virzienu rezultātus, ļoti svarīgi ir izstrādāt konkrētus apsekojumus un 

datu kopas, kas varētu atvieglot HLT politikas virzienu novērtēšanu. Tas būtu jādara jauno politikas 

virzienu izstrādes laikā, un ar šiem apsekojumiem un datu kopām būtu jāapkopo informācija gan pirms, 

gan pēc politikas virzienu ieviešanas. Turklāt īpaši interesanti būs izstrādāt Eiropas garengriezuma 
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atklātās37 un homogēnās datu kopas, iekļaujot plašu informāciju par valodu barjerām, to ekonomisko un 

sociālo ietekmi, kā arī HLT ietekmi uz šo barjeru pārvarēšanu un par paredzamajiem rezultātiem. Tas 

atvieglos ietekmes novērtēšanu laika gaitā.  

Šī politika ir īpaši aktuāla Eiropā, kas var funkcionēt kā dabiska politikas laboratorija, kurā valstu un 

reģionālajos līmeņos var testēt dažādus politikas virzienus un pieejas, nodrošinot vērtīgu pieredzi citām 

valstīm, lai tās savus politikas virzienus varētu izstrādāt, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi. Piemēram, 

Spānijas valdības izstrādājamam plānam valodu tehnoloģiju veicināšanai (SETSI, 2015) vajadzētu citām 

Eiropas valstīm nodrošināt vērtīgu informāciju savu valodu veicināšanas politikas virzienu noteikšanai, 

tomēr, ja netiks rūpīgi novērtēti plāna rezultāti, šīs iespējas nebūs.  

Pierādījumi un novērtēšana 

Izstrādājot jaunus politikas virzienus, ir ļoti svarīgi mācīties no pieredzes. Viens no galvenajiem 

sarežģījumiem, kas skar inovatīvus politikas virzienus, ir uzticamas informācijas trūkums par valstiskās 

intervences ietekmi uz rezultātiem. Bez šādas informācijas ir grūti veikt turpmāku izpēti, lai noskaidrotu, 

vai atbalstīt lēmumu par pašreizējo politikas virzienu saglabāšanu, nostiprināšanu vai atsaukšanu un vai 

izstrādāt jaunus politikas virzienus vai nē. Faktiski, veicot šo analīzi, bija grūti atrast konkrētus datus par 

HLT, valodu barjerām un ar šo tematu saistītiem politikas virzieniem. Analīze tika balstīta uz citām datu 

kopām ar mazāk uzticamu un netiešu informāciju.  

Pētnieki un analītiķi varētu izmantot šo datu kopu, lai novērtētu dažādu HLT politikas virzienu 

ieguvumus. Turklāt šai datu kopai būtu jāietver informācija par īstermiņa un vidēja termiņa sociāli 

ekonomiskajiem rezultātiem. ES var sekmēt šādu zināšanu uzkrāšanu Eiropas līmenī, un pēc tam tās var 

izmantot valstu un reģionālo valdību konsultēšanai saistībā ar to konkrētajiem politikas virzieniem.  

 

7. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz instrumentu izstrādi HLT politikas virzienu 
pienācīgai novērtēšanai 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un 

ieguvumi 
Vidēja 

Informācijas apkopošana var būt dārga, taču ietekme, visticamāk, lēnām 

palielināsies. Tas var kavēt šīs politikas izvēršanu. 

Politikas 

īstenojamība 
Vidēja 

Īstermiņa intereses varētu kavēt šo politiku, jo rezultāti, visticamāk, 

palielināsies vidējā termiņā un ilgtermiņā. Turklāt politiķi varētu ne 

vienmēr būt ieinteresēti nodrošināt pārredzamību attiecībā uz savu 

ieviesto politikas virzienu ietekmi. 

Īstenojamība 

Eiropas kontekstā 
Vidēja 

Šādu zināšanu uzkrāšana Eiropas vidē, kas ietver 28 valstis ar īpašām 

interesēm, var būt dārga un sarežģīta 

Efektivitāte Vidēja 

Lai gan politikai var būt padziļināta ietekme uz politikas virzienu 

efektivitāti ilgtermiņā, īstermiņa rezultāti, visticamāk, būs nelieli. Labā 

ziņa ir tāda, ka Eiropa ir dabiska politikas laboratorija, kurā var viegli testēt 

un novērtēt dažādus politikas virzienus. 

Ilgtspēja Zema 
Politika būtu laika gaitā jāuztur, jo īpaši ja tas nozīmē garengriezuma datu 

kopu izstrādi  

                                                           

 

37 Izslēdzot sensitīvus datus vai datus, ko nevar anonimizēt. 
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Riski un 

nenoteiktība 
Vidēja 

Kvantitatīvu pierādījumu sniegšana var būt bīstama, ja analīze un 

secinājumi ir kļūdaini (Gorard, 2014. gads) vai ja tos izmanto oportūnistiski 

(Group, 2014. gads) 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

ES vēlas izstrādāt politikas virzienus, balstoties uz pierādījumiem. Turklāt 

pašreizējie budžeta ierobežojumi spiež politikas veidotājus izstrādāt 

efektīvākus politikas virzienus. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā 

un regulatorā 

ietekme 

Vidēja 

Šī politika varētu nodrošināt ieguvumus nelabvēlīgā situācijā esošiem 

iedzīvotājiem, tādēļ, visticamāk, pozitīvi ietekmēs ētiskos un sociālos 

apsvērumus. Nav paredzams, ka būs kādas izmaiņas ekoloģiskajos 

apsvērumos. 

Inovācijas Zema 
Lai gan precīzāku politikas virzienu izstrāde, visticamāk, sekmēs 

inovācijas, lieli uzlabojumi šajā jomā nav paredzami. 

Vienotais tirgus Augsta 
Paredzams, ka, izstrādājot politikas virzienus saskaņā ar pierādījumiem, 

tiks efektīvāk pārvarētas valodu barjeras. 

Ekonomikas 

izaugsme un 

darbvietu radīšana 

Vidēja 

Lai gan precīzāku politikas virzienu izstrāde, visticamāk, sekmēs 

ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā, lieli uzlabojumi šajā jomā nav 

paredzami. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Valodu barjeru risināšanai paredzēto politikas virzienu rezultāti tiks 

būtiski uzlaboti, izmantojot zināšanas par politikas virzienu ietekmi uz 

nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem. 

 

4.4 Pētniecības politikas virzieni 

Ierosināto pētniecības politikas virzienu galvenais mērķis ir uzsākt plaša mēroga pētniecības, izstrādes un 

inovāciju finansēšanas programmu, lai līdz 2030. gadam nodrošinātu stabilus, precīzus un pieejamus 

tehnoloģiju risinājumus padziļinātai izpratnei par dabisko valodu. Pareizi izstrādāta, šāda ilgtermiņa, 

plaša mēroga programma risinātu visus iepriekš minētos jautājumus un uzdevumus, vienlaikus izvirzot 

Eiropu vadošā pozīcijā ārkārtīgi svarīgajā valodu tehnoloģiju nozarē. Šāds atbalsts ir vajadzīgs gan 

Eiropas LT pētniecības kopienai, gan Eiropas nozarei, kura piegādā LT komerciālajiem klientiem. Tāpat 

šāds atbalsts ir vajadzīgs, lai aizsargātu mūsu valodas pret nākotnes izmaiņām un pret digitālo izzušanu, 

kā arī šāds atbalsts veicinātu daudzvalodīgus digitālos sabiedriskos pakalpojumus un arī daudzvalodīgu 

digitālo vienoto tirgu. Šādam atbalstam būtu liela nozīme tiesību nodrošināšanā visiem Eiropas 

iedzīvotājiem izmantot savu dzimto valodu gan tiešsaistē, gan bezsaistē. 

Ir vēlēšanās Eiropas LT kopienai nodrošināt spēju konkurēt ar citiem tirgiem, efektīvi kopīgojot resursus 

un pakalpojumus, un sekmēt visu Eiropas iedzīvotāju (neatkarīgi no viņu valodas) līdztiesību ikdienas 

digitālajos lietojumos. Lai to panāktu, tiek ieteikts izveidot kopīgu Eiropas LT platformu, kas apvienotu 

LT piegādātājus un LT patērētājus, un īstenot saskaņotus centienus, lai sekmētu tehnoloģiju nodošanu 

starp valodu un zinātniskajām kopienām Eiropā nolūkā samazināt valodu tehnoloģiju plaisu.  

4.4.1 Pētniecības pārvirzīšana un stiprināšana LT jomā, pateicoties valodu 

projektam 

Pirmais un, visticamāk, svarīgākais pētniecības politikas virziens, kas tiek ieteikts šajā ziņojumā, ir īstenot 

valodas projektu (HLP) kā plaša mēroga un ilgtermiņa pētniecības, izstrādes un inovāciju finansēšanas 



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

94 

programmu, kas cieši apvienotu pamata izpēti, lietišķo izpēti, izstrādi, inovācijas un komercializācijas 

darbu, lai līdz 2030. gadam izstrādātu tehnoloģijas padziļinātai izpratnei par dabisko valodu (Rehm, 

2017)38. Šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīgas šādas pētniecības jomas un nozares: datorlingvistika, 

lingvistika, mākslīgais intelekts, valodu tehnoloģijas, datorzinātne, kognitīvistika un vairākas citas jomas. 

Viens no HLP svarīgiem aspektiem ir ne tikai atbalsta sniegšana un veicināšana visām Eiropas pētniecības, 

izstrādes un inovācijas darbībām, bet arī šo darbību sistemātiska un mērķtiecīga koordinēšana, iesaistot 

Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un dalībvalstis. Programmas nozīmīgie rezultāti būs ne tikai 

progresīvas metodes, paradigmas un pieejas, bet arī tehnoloģijas, produkti un ekonomikas izaugsme.  

Valodu projekta izpētes darbību galvenajam mērķim un risināmajam jautājumam ir obligāti jābūt 

padziļinātai izpratnei par dabisko valodu (ietverot valodas ģenerēšanu), t. i., visas jomas galvenajam 

pētniecības un izstrādes mērķim. Pašreizējās LT pieejas joprojām ir samērā seklas; ir vajadzīgi daudzi 

pētniecības un tehnoloģiju atklājumi, lai pietuvotos mērķim par pilnīgu dabiskās valodas izpratni. Tomēr 

nesenie atklājumi mākslīgā intelekta jomā un citāds skatījums uz jaunākajiem lingvistikas rezultātiem var 

nodrošināt tehnoloģiju pārmaiņas, kas ir vajadzīgas nākamās paaudzes LT. HLP ietvaros Eiropai būtu 

lieliskas iespējas izvirzīties vadībā saistībā ar pētniecību un tehnoloģijām šajā svarīgajā IKT jomā. Apsverot 

pētniecību, jānorāda, ka HLP svarīgākajiem elementiem vajadzētu būt mākslīgajam intelektam, valodu 

tehnoloģijām, mašīntulkošanai un zināšanu tehnoloģijām. Papildus minētajiem elementiem HLP ietver 

konkrētus palīgjautājumus, piemēram, cita starpā starpmodālu un starpplatformu izziņu, uztveri un 

redzējumu. Valodu ziņā ir jāpievēršas visām oficiālajām un daudzajām neoficiālajām Eiropas valodām, kā 

arī vairākām citām valodām, kurās pašreiz runā Eiropas migranti. Tehnoloģiskajiem mērķiem būtu 

jāietver plašs tvērums, augsta kvalitāte un liela precizitāte. Šīm tehnoloģijām, ko ir paredzēts izstrādāt, 

būtu jāspēj darboties starp modalitātēm (testiem, tekstu veidiem, runu, attēliem, video utt.), starp 

platformām (ziņu nodošana, telefonija, sociālā saziņa, mobilie sakari, lietu internets utt.) un starp kultūrām 

(zināšanas, muita, formalitātes, humors, emocijas, subjektivitāte, neobjektivitāte, viedokļi, „filtra burbulis” 

utt.). 

Jānorāda, ka valodu projekta ietvaros būtu iespējams iekļaut daudzvalodīgu vērtību programmas 

koncepciju, kā ierosināts daudzvalodīga digitālā vienotā tirgus stratēģiskajā pētniecības un inovāciju 

programmā. MLV programma risina nozīmīgu daļu no Eiropas valodu sarežģījumiem, tomēr tā noteikti 

nav vienīgā daļa. Šie sarežģījumi paši par sevi ir daudz lielāki, tādēļ risinājums ir jārod vairākām papildu 

dimensijām. MLV programmā ir noteikti četri prioritāri izpētes temati, kam vajadzētu atbalstīt un papildus 

pilnveidot uz LT bāzētus pakalpojumus un lietotnes, kuru mērķis ir izveidot daudzvalodīgu digitālo 

vienoto tirgu. Šie izpētes temati ir: kvalitatīva mašīntulkošana; starpvalodu lielo datu analītika; 

dialogvalodas tehnoloģijas un nozīmes, semantikas un zināšanu tehnoloģijas, kas vērstas uz datu vērtību 

ķēdes izmantošanu. 

Īsāk sakot, mūsu ierosinājums ir HLP ietvaros izstrādāt koordinētu iniciatīvu gan Eiropas (EK/ES), gan 

valstu un reģionālajos (dalībvalstis, asociētās valstis, reģioni) līmeņos, iesaistot pētniecības centrus un 

mazos, vidējos un lielos uzņēmumus, kas strādā pie vai ar LT, un citas ieinteresētās personas, j īpaši 

uzņēmumus, kuri ir lietotāji. HLP pētniecības stratēģijas kopsavilkums ir norādīts 44. attēlā. 

                                                           

 

38 Kā savā prezentācijā „Valodu tehnoloģijas daudzvalodīgā Eiropā” (Human Language Technologies in a Multilingual 

Europe) STOA seminārā par valodu tehnoloģijām (Eiropas Parlaments, 2017. gada 10. janvāris) rakstījis Georg Rehm, 
META-NET SRA (2013. gads) un daudzvalodīga DSM SRIA (2016. gads) līdzautors un viens no redaktoriem. 
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44. attēls. HLP pētniecības stratēģija 

 

Avots. Attēls paņemts no (Rehm, 2017) 

 

Finansējuma avotu ziņā varētu paredzēt finansējumu gan no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” (darba 

programma 2018.–2020. gadam), gan nākamās pamatprogrammas (līdz 2021. gadam), gan arī valstu un 

reģionālajiem finansējuma avotiem. Struktūrai ir jāietver visa pētniecības ķēde, t. i., pamata izpēte, lietišķā 

izpēte un izstrāde, kā arī inovācijas un komercializācija. HLP ilgumam ir jābūt vismaz desmit gadiem, lai 

tas būtu efektīvs un nodrošinātu patiesi progresīvus rezultātus. Vienlaikus ES un dalībvalstīs ir vajadzīgas 

būtiskas politikas izmaiņas virzienā uz LT nodrošinātu daudzvalodību un progresīvu LT izmantošanu 

vairākiem raksturīgiem saziņas scenārijiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Tas nodrošinātu vajadzīgo 

piesaistīšanu.  

Pierādījumi un novērtēšana 

Eiropas Savienība pašreiz investē valodu tehnoloģijās, tikai salīdzinoši mazā apjomā. Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) programmas ietvaros tiek izstrādāts automatizētās 

tulkošanas pakalpojums, ko jau izmanto, lai nodrošinātu digitālu sabiedrisko pakalpojumu 

daudzvalodību. Šo darbu īsteno EK, noslēdzot mazu pakalpojumu līgumu kopumu, kas cita starpā 

attiecas uz datu kopu un valodu resursu apkopošanu. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros IKT 

darba programmas lielo datu daļā ir pieejami mazāki budžeti, kas galvenokārt paredzēti inovāciju 

projektiem, bet arī dažiem pētniecības un inovācijas projektiem, kuros izmanto valodu tehnoloģijas, lai 

izstrādātu starpvalodu datu vērtību ķēdes. Šīs pašreizējās iniciatīvas ir pārāk mazas, ar pārāk koncentrētu 

orientāciju un pārāk nelīdzsvarotas, kā arī ir vērstas tikai uz inovāciju un tehnoloģiju izvēršanu. Pievēršot 

pārāk koncentrētu uzmanību inovāciju veicināšanai, vienmēr pastāv risks attālināties no pamata izpētes 

un no potenciāliem paradigmas izmaiņu notikumiem. Turklāt kļūst aizvien grūtāk uzsākt jaunas, 

potenciāli paradigmu izmainošas pētniecības iniciatīvas. Tādēļ ir vajadzīga plašāka, koordinēta, saskaņota 

un konsolidēta virzības veicināšana pamata izpētes, lietišķās izpētes, izstrādes un inovāciju jomā. 

Tāpat trūkst koordinācijas starp Eiropas pētniecību un lietotņu un pakalpojumu tirgu. SRIA 2016 

ierosinātās MLV programmas mērķis ir risināt šo nopietno sarežģījumu, iesakot īstenot saskaņotus Eiropas 

centienus pārvaldē, pētniecībā un nozarē, lai konkurētu valodu tehnoloģiju globālajā vidē.  

Basic 
Research

•Results in new 
methods, 
approaches

Applied R&D

•Results in novel 
technologies

Innovation

•Results in novel 
or improved 
products or 
services
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8. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz pētniecības pārvirzīšanu un stiprināšanu HLT 
jomā 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Augsta 

Izmaksas lielā mērā kompensēs paredzamie ieguvumi. Jau pirmajos gados HLP 

nodrošinās ieguvumus un pozitīvi ietekmēs vairākas jomas, proti, tas būtiski 

stimulētu Eiropas ekonomiku (nodrošinot daudzvalodīgu digitālo vienoto tirgu), 

tas izveidotu pievilcīgas darbvietas personām ar augstu potenciālu, tas 

nodrošinātu progresīvu un inovatīvu ieguldījumu jauno pētnieku izglītībā, 

ievērojami veicinātu pētniecību, sekmētu inovācijas un jaunus uzņēmumus un 

palīdzētu izveidot patiesi daudzvalodīgu Eiropu. Ir paredzams, ka laikposmā līdz 

2020. gadam integrēta digitālā vienotā tirgus nodrošināta ekonomikas izaugsme 

krietni pārsniegs prognozētos 400 miljardus euro, jo būs izdevies sekmīgi dot 

iespēju daudziem Eiropas MVU piedalīties daudzvalodīgā DSM, ievērojami 

paplašinot savu tvērumu. 

Politikas īstenojamība Augsta 

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” uzaicinājumi (2018.–2020. gads), nākamā 

pamatprogramma un EISI ir šai politikai ļoti piemēroti ES finansēšanas 

instrumenti. Valstu un reģionālajā līmenī attiecīgās vietējas finansēšanas 

aģentūras varētu nodrošināt resursus, jo īpaši lai atbalstītu tehnoloģiju izstrādi 

savām attiecīgajām valsts vai reģionālajām valodām.  

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Šajā stratēģiskajā programmā izšķiroša nozīme var būt publiskajam 

iepirkumam — ja Eiropas Savienība ir gatava ieguldīt Eiropā izgatavotu 

daudzvalodīgu tehnoloģiju izstrādē un tās izmantot Eiropas vajadzībām, ES būtu 

piemērots šādu tehnoloģiju atsauces lietotājs, kas varētu rādīt piemēru valstu vai 

reģionālajām valdībām. 

Efektivitāte Augsta 

Šīs politikas atbalstītās programmas sekmju pamatā ir tas, ka to uz vienošanās 

pamata ir kopīgi izstrādājuši svarīgākie Eiropas valodu tehnoloģiju kopienas 

pārstāvji, tostarp pētniecības, izstrādes, inovācijas un citu jomu ieinteresētās 

personas. 

Ilgtspēja Augsta 

Būs jāsaglabā finansējums pētniecībai, lai nodrošinātu Eiropas vadošo pozīciju 

HLT jomā. Piemēram, SRIA 2016 ietver sīki izstrādātu ceļvedi MLV programmas 

izvēršanai. Tās īstenošanas aplēstās izmaksas ir no 175 līdz 200 miljoniem euro 

pirmajiem trim gadiem un posmiem (2018., 2019. un 2020. gads), ietverot 

nozares ieguldījumu (aptuveni 20 %).  

Riski un nenoteiktība Zema 

Lai samazinātu nenoteiktību, ir ieteikts sākt ar nelielu skaidri noteiktu 

pakalpojumu kopumu, kas ir vajadzīgi lielākajai daļai lietotņu. Šis sākotnējais 

pamata pakalpojumu kopums pēc tam dabiski paplašinātos, kļūstot par vienu vai 

vairākām lielākām platformām. Šī stratēģija samazinās ar izvēršanu saistītos 

riskus. 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Programma balstās uz pašreizējiem ES finansēšanas instrumentiem, kuru mērķi 

pilnībā atbilst programmas mērķiem. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja 

Sociālā ietekme neapšaubāmi būs pozitīva. Mūsu rīcībā nav informācijas par 

jebkādām regulatīvām pretrunām saistībā ar šo politiku. Ētiskā un ekoloģiskā 

ietekme, visticamāk, nav attiecināma. 
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Inovācijas Augsta 
Šīs programmas piemērošanas nodrošinātā integrētā LT ekosistēma noteikti 

veicinās un paātrinās sadarbības inovācijas. 

Vienotais tirgus Augsta Politikas mērķis ir nodrošināt patiesi saistītu starpvalodu digitālo vienoto tirgu. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Pateicoties šai politikai, daudziem Eiropas MVU būs iespēja piedalīties 

daudzvalodīgā DSM, ievērojami paplašinot savu tvērumu un darījumdarbību. Ir 

paredzams, ka vidējā termiņā līdz ilgtermiņā tiks izveidoti desmitiem tūkstoši 

ilgtspējīgu jaunu darbvietu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Šī politika sekmēs efektīvu tehnoloģiju nodošanu no valodām ar bagātīgākiem 

resursiem un rīkiem valodām ar mazākiem resursiem. 

 

4.4.2 Eiropas LT platformas veicināšana datiem un pakalpojumiem 

Ir jāizmanto pašreizējā infrastruktūra un platformas, lai veicinātu atklātu, uz mākoņdatošanu balstītu 

platformu, kas ļauj kopīgot un papildus attīstīt ar LT saistītus resursus, kuri ir izstrādāti Eiropas, valstu 

un reģionālajos līmeņos. Platformai būtu arī jānodrošina plaši mērogojami, augstas veiktspējas un stabili 

pamatrīki vairākām LT lietotnēm. 

Pašreizējā resursu apmaiņas infrastruktūra, piemēram, META-SHARE un CLARIN, ir pierādījusi, ka 

lingvistikas dati un resursi ir jāglabā un jākopīgo vienā vietā. Pašreizējai infrastruktūrai var būt svarīga 

nozīme Eiropas LT platformas izveidē.  

Jāmin projekta „Human Brain Project” (HBP) ietvaros izstrādātās platformas. HBP gaitā ir īstenota plaša 

izpēte dziļās mašīnmācīšanās un neironu tīklu jomās, kas ir arī galvenās aktuālās tendences HLT ietvaros. 

HBP ir divi apakšprojekti, kas varētu būt lietderīgi HLT, jo īpaši SP7 (augstas veiktspējas analītika un 

datošanas platforma) un SP9 (neiromorfiskā datošanas platforma). Abu apakšprojektu platformas varētu 

izmantot LT pētnieki un nozares vadošie pārstāvji. 

LT lietotņu un pakalpojumu daudzveidības dēļ varētu būt lietderīgāk faktiski apsvērt iespēju, vismaz 

pirmajā posmā, savienot pašreizējās platformas, nevis izstrādāt vienu platformu, bet ir svarīgi, lai tām 

būtu vienotas, Eiropā bāzētas datu un pakalpojumu infrastruktūras koncepcija. Turklāt ir obligāti 

jāpārskata tehnoloģiju pamata komponenti, kas ir vajadzīgi platformās. Ir jāizstrādā un platformā jāintegrē 

tie tehnoloģiju pamata komponenti visām ES valodām, kuri vēl nav izstrādāti. 

Turklāt šādu datu izmantošanas reglamentēšanai vajadzētu būt daudz atvērtākai, un būtu jāpanāk 

valodas pamatresursu (anotēto korpusu, vārdu krājumu un ontoloģiju) standartizācija un kopīgošana 

atvērtā vidē. Būtu uzmanīgi jāatjaunina tīmekļa rāpuļprogrammu datu regulējums. Pašreiz šī joma ir 

juridisko normu „mīnu lauks”, bet šo tehnoloģiju attīstībai ir ļoti svarīgi valodu tehnoloģiju izstrādē 

izmantot tīmeklī apkopotās datu kopas. 

Pierādījumi un novērtēšana 

Lielākoties HLT uzlabojumu pamatā jo īpaši ir spēja piekļūt un uzturēt aizvien apjomīgākus un labāk 

pielāgotus lingvistiskos datus. Datu pieejamības nepietiekamība ierobežo valodu tehnoloģiju attīstību. 

Inovācijas HLT jomā nenoliedzami ir atkarīgas no valodu resursiem, bet pašreiz pieejamie resursi nav 

pietiekami, lai kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošinātu visu valodu vajadzības. Valodu resursi būtu 

jāizstrādā un jādara pieejami visām valodām, visiem reģistriem un visiem domēniem, lai nodrošinātu 

pilnīgu tvērumu un kvalitatīvus rīkus. Datu iegūšana un izmantošana var balstīties uz sadarbību starp LT 

nozari un dažādiem klientiem, kas izmanto un kam pieder un ir vajadzīgi šie dati. Būs vajadzīga nozares 

un datu īpašnieku sadarbība. Piemēram, publiskām tulkošanas atmiņām ir svarīga nozīme 

mašīntulkošanas uzlabošanā, jo tās var izmantot kvalitatīvu apmācības korpusu ģenerēšanai. Tas arī 
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samazina izstrādes izmaksas uzņēmumiem, jo tie var atkārtoti izmantot nemitīgi pieaugošos bāzes 

korpusus, ko papildina daudzas personas, un koncentrēt uzmanību uz tādas vērtīgas informācijas 

apkopošanu, kura ir saistīta tieši ar klienta projektu. Iespēja kopīgot tulkošanas atmiņas ir svarīga arī 

valodām ar maziem resursiem, kurām nereti daudzās dažādās vietās, parasti pie valodu pakalpojumu 

sniedzējiem, ir saglabātas mazākas tulkojumu kopas. Ja tās varētu apvienot un kopīgot, uzņēmumiem 

būtu daudz vieglāk izstrādāt kvalitatīvas tulkošanas programmas sekundāriem valodu pāriem. 

Eiropas akadēmiķu un rūpniecības valodas tehnoloģijas kopiena pilnībā apzinās nepieciešamību kopīgot 

tādus resursus kā valodu dati, rīki un tehnoloģiju pamatkomponenti, lai sekmīgi izstrādātu, īstenotu un 

turpinātu uzlabot daudzvalodīgus pakalpojumus un lietotnes. Tādas iniciatīvas kā FLaReNet un CLARIN 

ir nodrošinājušas pamatu kopīgošanas tradīcijas sākšanai, un tādi pakalpojumi kā META-NET atvērtā 

resursu apmaiņas infrastruktūra META-SHARE var nodrošināt tehnoloģisko pamata platformu, kā arī 

juridiskās un organizatoriskās sistēmas. Šie centieni balstīsies uz šādām asīm: infrastruktūra; tvērums, 

kvalitāte un atbilstība; valodu resursu iegūšana; atvērtība; un sadarbspēja. Metožu un pakalpojumu 

sadarbspēja ir jānodrošina, jau izstrādes posmā būtiski veicinot standartizācijas darbības. Mērķis ir panākt, 

lai platforma un repozitoriji pilnībā balstītos uz saistīto datu paradigmu nolūkā panākt, ka dati un 

pakalpojumi veido saistītu ekosistēmu, nevis sadrumstalotu un nesadarbspējīgu datu kopu kopumu. 

LT platformā pētnieki varēs testēt savas tehnoloģijas un noteikt tām kritērijus, piegādātāji varēs piedāvāt 

savus integrētos pakalpojumus un patērētāji varēs piekļūt pakalpojumiem bez nepieciešamības instalēt 

kādu programmatūru. Jānorāda, ka, pateicoties lietotāju iesaistei, šajās pēc būtības Eiropas platformās var 

apkopot vērtīgus datus. 

Augsto prasību dēļ attiecībā uz veiktspēju, uzticamību, lietotāju atbalstu, mērogojamību un noturību, ko 

papildina datu aizsardzība un atbilstība privātuma regulējumam, būtu vēlams, lai platformas(-u) izveidē 

un darbībā piedalītos konsorciji ar spēcīgiem komerciālās sadarbības partneriem. 

 

9. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz Eiropas LT platformas datiem un 
pakalpojumiem veicināšanu 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Augsta 

Lingvistikas datu un resursu apkopošana un kopīgošana vienā vietā varētu 

samazināt pētniecības un izstrādes izmaksas saistībā ar jaunām lietotnēm jaunās 

valodās un jomās. 

Politikas īstenojamība Vidēja 

ES ir sākusi īstenot vairākas iniciatīvas, kas atbilst resursu vienotas pieejamības 

veicināšanai, piemēram, ES atklāto datu portāls un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instruments. Turklāt ir vairākas platformas, kam vajadzētu būt HLP 

platformas pamatā, proti, META-NET, CLARIN un HBP izstrādātās platformas. Šāda 

integrēta LT platforma balstīsies uz minētajām iniciatīvām. Tomēr ir vairāki šķēršļi, 

kas var kavēt šīs darbības tvērumu, kurā ir iesaistīti gan privāti, gan valsts sektora 

pārstāvji.  

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Tādi ES finansēti projekti kā FLaReNet, CLARIN, HBP un jo īpaši META-SHARE ir 

nodrošinājuši pamatu kopīgošanas tradīcijas sākšanai. 

Efektivitāte Augsta 
Kopīga Eiropas LT platforma var sekmēt LT piegādātāju un LT patērētāju 

attiecības. 

Ilgtspēja Vidēja 
Ilgtspēja (cita starpā) ietver uzglabāšanu, pieejamību un funkcionēšanas spēju. 

Svarīgākajai prioritātei vajadzētu būt zināšanu uzglabāšanai pašreizējo resursu 

veidā. Ilgtspējas analīze ir jāveic resursu noteikšanas posmā. Finansēšanas 
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aģentūrām būtu jāizstrādā ilgtspējas plāns, kas būtu obligāti piemērojams 

attiecīgajiem projektiem, kuru ietvaros izstrādā valodu resursus. 

Riski un nenoteiktība Vidēja 

Platformas izstrāde sāksies ar vairāku platformu koordinētu saskaņošanu atbilstīgi 

pamatotām standartizācijas stratēģijām. Kā norādīts iepriekš, valsts sektora un 

privāto pārstāvju saskaņota rīcība noteikti būs saistīta ar zināmiem 

sarežģījumiem. 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta Politikas mērķi atbilst ES mērķiem. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Augsta 

Ir vērojama spēcīga tendence atklāto datu virzienā, t. i., tādu datu virzienā, kuri ir 

viegli iegūstami un kurus var izmantot bez īpašiem ierobežojumiem vai vispār bez 

ierobežojumiem. Datu un rīku kopīgošana ir kļuvusi par reālu risinājumu, lai 

veicinātu atklātos datus. 

Inovācijas Augsta 
Eiropai ir vajadzīga kopīga valodu infrastruktūra, uz kuru balstīt inovācijas LT 

nozarē. 

Vienotais tirgus Augsta LT pakalpojumi un dati ir sekmīga digitālā vienotā tirgus pamatā.  

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Platforma nodrošinās papildu darījumus HLT piegādātājiem un atvieglos Eiropas 

patērētāju piekļuvi specializētiem risinājumiem, tādējādi paātrinot ekonomikas 

izaugsmi un darbvietu radīšanu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Eiropai ir vajadzīga kopīga valodas infrastruktūra, lai saglabātu savas valodas un 

nodrošinātu cilvēkiem un organizācijām piekļuvi vienotajam digitālajam tirgum, 

izmantojot savas valodas. 

4.4.3 Tehnoloģiju plaisas novēršana starp Eiropas valodām  

Lai novērstu tehnoloģiju plaisu, politikas virzieni būtu jāorientē uz pamata izpētes, lietišķās izpētes, 

izstrādes un inovāciju sekmēšanu valodu tehnoloģiju jomā visām Eiropas valodām. Lielāka uzmanība ir 

jāpievērš pētījumu un tehnoloģiju nodošanai starp valodām, kā arī plašākai sadarbībai starp 

lingvistiskajām kopienām. Tādas finansēšanas shēmas kā pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un nākamā 

finansēšanas programma varētu veicināt zināšanu un tehnoloģiju nodošanu starp valstīm un valodām, 

kam LT jomā jau ir ļoti labi pētniecības un inovācijas centri, un tām, kurām nav. Mērķis būtu sniegt 

valodām ar mazākiem resursiem, tostarp zīmju valodām, iespēju gūt ieguvumus no tehnoloģijām, kas jau 

ir izstrādātas citām valodām. 

Pierādījumi un novērtēšana 

Eiropa ir daudzvalodīga sabiedrība. Visām Eiropas Savienības oficiālajām valodām ir vienlīdzīgs statuss, 

vismaz tā tas ir noteikts ES dibināšanas līgumos. Tomēr vairāk nekā 20 Eiropas valodām draud digitālās 

valodas izzušana. Valodu tehnoloģijas var palīdzēt aizsargāt un veicināt mazākas un neoficiālās valodas. 

Pašreiz LT galvenokārt tiek izmantotas saistībā ar valstu un lielām reģionālajām valodām, daļēji vajadzīgās 

investīcijas dēļ. Tomēr, lai saglabātu Eiropas vēsturisko kultūru un valodu daudzveidību un sekmētu visu 

Eiropas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību mūsu demokrātijas procesos, ir svarīgi, lai arī Eiropas mazās valodas 

izmantotu valodu tehnoloģijas. 

Attiecīgos apsekojumos, piemēram, META-NET balto grāmatu sērijā „Eiropas valodas digitālajā laikmetā” 

ir atklātas krasas LT atbalsta atšķirības dažādajām Eiropas valodām. Dažām valodām un konkrētās 

pielietojuma jomās ir pieejamas kvalitatīvas programmatūras un resursi, savukārt attiecībā uz citām 
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(parasti mazākām) valodām ir būtiskas plaisas. Digitālais atbalsts, ko saņem 21 no 30 minētajā apsekojumā 

ietvertajām valodām, ir labākajā gadījumā vājš vai tā nav vispār. 

Nevar noliegt, ka konkrētai valodai pieejamais tehnoloģiju daudzums un kvalitāte parasti ir saistīti ar šīs 

valodas lietotāju skaitu. Viens no iemesliem ir tas, ka uzņēmumi nemēdz investēt sarežģītu valodu 

tehnoloģiju izstrādē valodām, kurās runā mazs skaits lietotāju, tādējādi padziļinot plaisu starp labi 

atbalstītām valodām un valodām ar nepietiekamiem resursiem. Turklāt ne visām valstīm ir vajadzīgās 

specifiskās zināšanas vai cilvēkresursi, kas vajadzīgi atbalsta sniegšanai savām valodām. Eiropas politikas 

virzieniem ir jārisina šī nepilnība. 

Lai gan Eiropas iestādes daudz runā par lingvistiskās daudzveidības nozīmi, ir īstenots ļoti mazs skaits 

politikas iniciatīvu un piešķirts vēl mazāk finansējuma, lai atbalstītu Eiropas lingvistisko daudzveidību. 

Tīklam būtu jācenšas uzsvērt šo nepilnību un norādīt uz nepieciešamību pēc plašāka atbalsta visām 

Eiropas vietējām valodām, lai nodrošinātu mūsu bagātīgās valodu (no kurām daudzas ir apdraudētas) 

ainavas dzīvotspēju arī turpmāk. 
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10. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz tehnoloģiju plaisas novēršanu starp Eiropas 
valodām 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Vidēja 

Lielāks LT atbalsts minoritāšu valodām ir saistīts ar izmaksām, kuras var 

samazināt, veicinot tehnoloģiju nodošanu starp valodām un valstīm, un turklāt tas 

nepārprotami sniedz ieguvumu saistībā ar Eiropas iedzīvotājiem taisnīgākas 

digitālās pieejamības nodrošināšanu neatkarīgi no viņu valodas. 

Politikas īstenojamība Vidēja 
Tehnoloģiju nodošanai un plaisas novēršanai starp Eiropas valodām būtu 

jāizmanto finansēšanas shēmas, piemēram, pamatprogramma „Apvārsnis 2020”. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Daudzvalodība ir viens no Eiropas kultūras stūrakmeņiem. Valodu līdztiesības 

veicināšanai vajadzētu būt Eiropas valstu pārvaldes iestāžu prioritātei. 

Efektivitāte Vidēja 
Papildus EK/ES iniciatīvām šī politika ir pilnvērtīgi jāatbalsta valstu līmenī 

(dalībvalstīs, asociētajās valstīs, reģionos), lai tās koncepcija varētu būt sekmīga. 

Ilgtspēja Zema 

Valodu tehnoloģiju nodošana var palīdzēt novērst pašreizējo plaisu starp angļu 

valodu un lielākām valodām, no vienas puses, un minoritāšu valodām, no otras 

puses, bet vienmēr būs nepieciešami arī nepārtraukti centieni, lai plaisa 

neatjaunotos. 

Riski un nenoteiktība Augsta 

Tā kā šajā politikā ir iesaistīti daudzi dalībnieki gan starptautiskā, gan valstu, gan 

arī reģionālā līmenī, riski un nenoteiktība nav pilnībā novēršami (dažām valodām 

vairāk nekā citām). 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Visu Eiropas iedzīvotāju taisnīga piekļuve DSM neatkarīgi no viņu valodas ir ES 

mērķis. Valodu tehnoloģijas visām valodām neatkarīgi no to lieluma ir šā mērķa 

sasniegšanas pamatā. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Augsta 

Eiropas iedzīvotājiem, kas runā kādā mazākā valodā, būs lielākas iespējas 

izmantot savu valodu, piemēram, risinot birokrātiskas formalitātes vai veicot 

darījumus tiešsaistē.  

Inovācijas Nenoteikta 
Principā tehnoloģiju nodošana nav saistīta ar inovācijām šā vārda zinātniskajā 

nozīmē, bet tā noteikti var būt saistīta ar inovācijām vietējo tirgu dimensijā. 

Vienotais tirgus Augsta 
Eiropas patiesa DSM pamatā nevar būt lingua franca vai sašaurināts lielo valodu 

kopums un tam ir jāaptver ikviena un visas Eiropā lietotās valodas. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Lielāks LT atbalsts visām Eiropā lietotajām valodām nodrošinās ieguvumus e-

komercijas darbībām, sekmējot ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Lai gan dažas mūsu valodas saņem mērenu līdz labu tehnoloģiju atbalstu, vairāk 

nekā 70 % mūsu valodu saskaras ar būtisku resursu trūkumu, un dažām no tām 

faktiski draud digitālā izzušana. Šī politika samazinās šo risku. 
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4.5 Rūpniecības politikas virzieni 

4.5.1 Ieguldījumu instrumentu izstrādes un uz HLT jaunuzņēmumiem vērstu 

veicināšanas programmu sekmēšana un atbalstīšana 

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas uzņēmumiem ir jārisina, iepazīstinot tirgu ar savām inovācijām, 

ir privātā finansējuma trūkums. Pētniecības procesu parasti atbalsta ar publisko finansējumu gan valsts, 

gan Eiropas līmenī, savukārt turpmākajiem darījumdarbības posmiem (produkta izstrādei, komerciālajām 

darbībām utt.) trūkst koordinēta publiskā un privātā sektora finansiālā atbalsta. Minētais fakts ir īpaši 

aktuāls HLT nozarē. Privātos ieguldītājus no investīciju veikšanas HLT nozarē var atturēt vairāki faktori, 

tostarp tehnoloģijas sarežģītība, ieviesēju vāja izpratne par LT vērtību un iespējami ierobežotais tirgus, ja 

produkti un pakalpojumi ir paredzēti mazākai valodai. 

Daudzi Eiropas iestāžu atbalstītie un finansētie investīciju instrumenti un veicināšanas programmas ir 

orientēti uz konkrētiem tehnoloģiju jautājumiem un nozarēm. Šī pieeja ļauj pielāgot programmu rādītājus, 

lai nodrošinātu labāku atbilstību katras tehnoloģijas/nozares īpatnībām. Sarakstā turpmāk ir sniegti 

piemēri: 

 ODINE un FINODEX — atklātie dati; 

 INCENSE un Climate-KIC veicināšanas programma — tīrās tehnoloģijas; 

 SOUL-FI — vieda pilsētvide (mobilitāte, tūrisms, dzīves kvalitāte); 

 FI-ADOPT — mācīšanās/apmācība, veselīga uzvedība, sociālā un kultūru integrācija; 

 EuropeanPioneers — plašsaziņas līdzekļu un satura nozare; 

 FI-C3 — viedās teritorijas, plašsaziņas līdzekļi un saturs, aprūpe un labklājība; 

 EIT Health veicināšanas programma — veselības aprūpes tehnoloģijas. 

Pašreiz nav nevienas konkrētas veicināšanas programmas, kas būtu vērsta uz HLT jaunuzņēmumiem. Tā 

kā HLT ir stratēģiska nozīme Eiropas kopējās identitātes un iedzīvotāju līdzdalības nostiprināšanā, kā arī 

visu valodu, tostarp mazāku valodu, kultūras mantojuma saglabāšanā un digitālā vienotā tirgus efektīvā 

attīstībā, visos posmos (sākumkapitāls, agrīnā posmā, paplašināšanās posmā utt.) ir nepieciešami 

investīciju instrumenti ar īpašu pieeju. 

Pierādījumi un novērtēšana 

Eiropas HLT nozari galvenokārt veido inovatīvi mazāki uzņēmumi un mikrouzņēmumi. Lai gan lielākā 

daļa šo uzņēmumu ir bijuši tirgū jau vairākus gadus, Eiropas LT tirgus specifika (vietēji/valsts līmeņa 

uzņēmumi ar specifiskām zināšanām par vietējām valodām, kuri apkalpo vietējos tirgus) kavē to 

izaugsmi. Lai tie varētu izveidoties par pasaules līmeņa uzņēmumiem, kas spēj konkurēt ar lieliem trešo 

valstu uzņēmumiem, ir vajadzīgs finansējums visos darījumdarbības cikla posmos, ne tikai izpētes posmā. 

Investīciju instrumentu un veicināšanas programmu izstrāde var palielināt Eiropas nozares augstā 

inovāciju līmeņa ekonomisko potenciālu, un šie uzņēmumi varētu palikt Eiropā, nevis kļūt par ASV lielo 

uzņēmumu meitasuzņēmumiem. 
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11. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz investīciju instrumentu izstrādes un uz HLT 
jaunuzņēmumiem vērstu veicināšanas programmu sekmēšanu un atbalstīšanu 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Vidēja 
Eiropas publisko vai jaukto investīciju instrumentu izveide varētu būt dārga, bet 

tieši pozitīvi ietekmēt LT nozari. 

Politikas īstenojamība Augsta 
Visu ES valstu politiķi būtu gatavi atbalstīt šo iniciatīvu, jo tā ļautu konsolidēt 

stratēģiski svarīgu nozari, kas vērsta uz valodu daudzveidību Eiropā. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Vidēja 

Investīciju instrumenti būtu uzmanīgi jāizstrādā tā, lai tie nebūtu valsts atbalsts 

Līguma 107. panta 1. punkta izpratnē. 

Efektivitāte Augsta 
Pieaugošas investīcijas ietekme būtu kvantificējama radītās nodarbinātības un 

ienākumu un eksporta pieauguma ziņā.  

Ilgtspēja Vidēja 

Augot uzņēmumiem, būs vajadzīgas lielākas investīcijas, un izstrādātie 

instrumenti, iespējams, nespēs nodrošināt pieaugošās finansējuma vajadzības. 

Uzņēmumiem būtu jāmeklē citi finansēšanas mehānismi, piemēram, B un 

C sērijas finansējums (no miljoniem uz simtiem miljonu), IPO utt. 

Riski un nenoteiktība Zema 
Tirgus svārstīgums un ASV uzņēmumu spēcīgās konkurences radītais risks 

palielina nesekmīgu investīciju risku. 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Eiropas LT nozares atbalstīšana ar finansējumu var palīdzēt izveidot patiesu 

digitālo vienoto tirgu visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Zema 
Jau ir vairāki investīciju instrumenti, kas atbilst ētikas, sociālajām, vides un 

regulatīvajām prasībām un ko varētu pielāgot LT nozares vajadzībām. 

Inovācijas Augsta 
Investīciju instrumentu izstrāde var sekmēt inovācijas un tehnoloģiju nodošanu 

no pētniecības iestādēm tirgum. 

Vienotais tirgus Augsta 

Investīciju palielināšana Eiropas LT uzņēmumos varētu ļaut strauji attīstīt jaunus 

produktus un pakalpojumus, kas būtu orientēti uz darījumdarbības sekmēšanu 

starp ES valstīm un uz valodu barjeru pārvarēšanu. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Investīciju instrumentu izstrāde varētu tieši un pozitīvi ietekmēt ekonomikas 

izaugsmi un darbvietu radīšanu Eiropas LT nozarē. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Valodu nelīdztiesību digitālajā jomā var viegli risināt, nostiprinot Eiropas LT nozari, 

izmantojot finansējumu. Lielie ASV uzņēmumi, iespējams, nav ieinteresēti 

atbalstīt mazākas valodas, jo investīcijas tajās varētu būt nerentablas, savukārt ar 

finansējumu nostiprināti Eiropas uzņēmumi būtu spējīgi izstrādāt produktus un 

pakalpojumus visām Eiropas valodām. 

 

4.5.2 Kvalificētu darbinieku pieejamības palielināšana HLT jomā 

Viena no lielākajām Eiropas digitālās ekonomikas problēmām ir tehnisku profesionāļu trūkums, kas var 

apdraudēt ekonomikas izaugsmi, kura tiek paredzēta digitālo tehnoloģiju intensīvas izmantošanas laikā 

visās ražošanas nozarēs. Tas ir vēl vairāk vērojams Eiropas HLT nozarē, kura ir pētniecības un inovāciju 
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priekšgalā un saskaras ar sīvu ASV uzņēmumu konkurenci ne tikai tirgū, bet arī saistībā ar kvalificētu 

profesionāļu vervēšanu. 

Cilvēkiem ar lielu potenciālu, studentiem ar augstu intelektu un doktora grāda turētājiem datorzinātnēs, 

datorlingvistikā, mākslīgajā intelektā un kognitīvistikā ir nepieciešami stimuli palikšanai Eiropā. 

Attiecīgie Eiropas politikas virzieni būtu jāvērš uz: 

 stimulu modeļiem talantu paturēšanai Eiropā; būtu krietni jāatvieglo jaunuzņēmumu izveide, un 

studenti ir jāizglīto un jāinformē par to, ko nozīmē būt uzņēmējam; būtu jāparedz stimuli, lai 

panāktu, ka sekmīgi un daudzsološi jaunie HLT uzņēmumi paliek Eiropā; 

 ar LT saistītas izglītības, kā arī pētniecības un nozares aktuālo vajadzību analizēšanu, lai izstrādātu 

(oficiālas un neoficiālas) apmācības programmas profesionāļiem un pielāgotus vai jaunus studiju 

kursus studentu arodizglītībai un universitātes izglītībai; 

 informētības vairošanu starp studentiem par karjeras iespējām HLT nozarē, lai mudinātu viņus 

orientēt savas studijas uz tehniskām disciplīnām, kas saistītas ar LT. 

 

Pierādījumi un novērtēšana 

Inovatīvai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei ir divi neaizstājami priekšnoteikumi, proti, kvalificēti 

pētnieki un programmatūras izstrādātāji. META-NET stratēģiskās pētniecības programmas (SRA) 

sagatavošanas laikā tika uzrunāti daudzi LT uzņēmumi. Gandrīz visi nozares pārstāvji minēja kvalificētu 

darbinieku trūkumu kā būtisku problēmu, kas ierobežo viņu turpmāko izaugsmi un inovatīvu tehnoloģiju 

izstrādes spēju. SRA ir ieteikts papildus nostiprināt, popularizēt starptautiskā līmenī un darīt 

potenciālajiem studentiem pievilcīgākas Eiropas akadēmiskās programmas dabiskās valodas apstrādes, 

runas apstrādes, datorlingvistikas, valodu tehnoloģiju utt. jomās. Prasmīgu darbinieku trūkums ierobežo 

daudzus mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī pētniecības centrus.  

 

12. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz kvalificētu darbinieku pieejamības 
palielināšanu HLT jomā 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Vidēja 

Lai gan ierosināto politikas virzienu izmaksas var būt augstas, jo īpaši lai vairotu 

studentu informētību, potenciālie ieguvumi nozarei, pateicoties daudzu 

kvalificētu profesionāļu pieejamībai, varētu kompensēt valsts sektora centienus. 

Politikas īstenojamība Zema 
Dalībvalstis ir atbildīgas par izglītības politikas virzieniem. Varētu būt sarežģīti šo 

jautājumu ietvert visu ES valstu izglītības prioritātēs. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Digitālo prasmju un profesionāļu veicināšana ir digitālā vienotā tirgus attīstībai 

pilnībā atbilstīga politika.  

Efektivitāte Vidēja 
Šīs politikas efektivitāti var novērtēt tikai vidējā termiņā/ilgtermiņā, jo tai nebūs 

tūlītējas ietekmes uz nozari.  

Ilgtspēja Zema 
Šīs politikas sekmju pamatā ir tās uzturēšana laika gaitā. Tas būtiski paaugstinātu 

politikas izmaksas.  

Riski un nenoteiktība Vidēja 

Šīs politikas uzsākšanai ir vajadzīga daudzu ieinteresēto personu — Eiropas 

iestāžu, dalībvalstu, akadēmisko iestāžu, nozares utt. — dalība. Visu ieinteresēto 

personu koordinēšana var būs sarežģīta, un tām var būt atšķirīgi mērķi un 

prioritātes. 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

105 

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Ierosinātā politika atbilst Eiropas Komisijas uzsāktajām dažādajām iniciatīvām 

digitālo prasmju un tehnisko darbvietu veicināšanas jomā. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja 

Ierosinātajai politikai būtu pozitīva sociālā ietekme, jo tā veicinātu Eiropas LT 

nozares nostiprināšanu ar kvalificētiem profesionāļiem, ļaujot lielāku uzmanību 

pievērst reģionālajām un minoritāšu valodām. 

Inovācijas Augsta 
Kvalificētu profesionāļu veicināšana uzlabotu inovācijas šajā nozarē, ļaujot viegli 

risināt jaunus pētniecības sarežģījumus. 

Vienotais tirgus Augsta 

Lielāks kvalificētu profesionāļu skaits ļautu LT uzņēmumiem pievērsties jaunu 

produktu un pakalpojumu izstrādei, kuru mērķis būtu nodrošināt Eiropas MVU 

vajadzības saistībā ar pārrobežu darījumdarbību. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Šī politika sekmētu LT nozares ekonomikas izaugsmi, kā arī jaunu, kvalificētu 

darbvietu radīšanu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Kvalificētu profesionāļu veicināšana varētu uzlabot produktu un pakalpojumu 

izstrādi mazākām valodām, samazinot LT atbalsta plaisu starp tām un angļu 

valodu. 

 

4.6 Tirgus politikas virzieni 

4.6.1 Informētības vairošana par uzņēmumu, valsts struktūru un iedzīvotāju 

ieguvumiem, ja tiešsaistes pakalpojumi, saturs un produkti būtu pieejami 

vairākās valodās  

Visai Eiropas sabiedrībai vajadzētu apzināties daudzvalodīgas Eiropas radītos sarežģījumus un to, kā HLT 

ātra pilnveide varētu palīdzēt efektīvi pārvarēt valodu barjeras. Šīs politikas galvenā mērķauditorija ir: 1) 

valsts struktūras, proti, politikas veidotāji un valsts amatpersonas; 2) uzņēmumi, jo īpaši MVU, kas varētu 

gūt labumu no piekļuves Eiropas līmeņa tirgum, pateicoties integrētam DSM bez valodu robežām, un 3) 

iedzīvotāji, kas var gūt labumu no daudzvalodīgiem sabiedriskajiem pakalpojumiem un privātiem 

piedāvājumiem Eiropā bez valodu barjerām neatkarīgi no valodas, kurā viņi runā. Ir ļoti svarīgi norādīt 

Eiropas ieinteresētajām personām ieguvumus, ko šīs tehnoloģijas nodrošina viņu uzņēmumiem un 

ikdienai, proti, piekļuvi lielākam piegādātāju un patērētāju tirgum un iespēju piekļūt citu valstu 

sabiedriskajiem pakalpojumiem un saturam savā dzimtajā valodā. 

Pierādījumi un novērtēšana 

Pieprasījuma puses politikas virzieni parasti palielina pieprasījumu pēc produktiem un pakalpojumiem, 

kas ir pieejami tirgū un kam ir augsts pozitīvu ārējo aspektu potenciāls, kā tas ir HLT gadījumā. HLT 

attīstās un pilnveidojas ļoti strauji, taču valsts struktūras un uzņēmumi neizmanto šīs tehnoloģijas 

nodrošinātos ieguvumus.  
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Mūsuprāt, daudzvalodīgu pakalpojumu zemā pārstāvība valsts sektorā un mazumtirgotāju tīmekļa 

vietņu mazā pieejamība vairākās valodās39 cita starpā ir saistīta ar zināšanu un informētības trūkumu par 

šo tehnoloģiju straujo attīstību, to pieejamību un to, cik precīzas tās kļūst. Turklāt, analizējot pārrobežu e-

komerciju, tika konstatēts, ka cilvēki, visticamāk, nav informēti par ārkārtīgi konkurētspējīgajiem 

produktu piedāvājumiem citu valstu veikalos, jo nekad nenonāk šajās vietnēs „neredzamo” valodu 

barjeru dēļ (viņi neapzinās to, ko nezina). Tādēļ informētības vairošana par šo tehnoloģiju pieejamību un 

ieguvumiem var būtiski palielināt pieprasījumu un kopā ar publiskā sektora politikas virzieniem paātrināt 

šo tehnoloģiju izstrādi un pieņemšanu ES. 

 

13. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz informētības vairošanu par uzņēmumu, valsts 
struktūru un iedzīvotāju ieguvumiem, ja tiešsaistes pakalpojumi, saturs un produkti būtu pieejami 

vairākās valodās 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Vidēja 
Informētības vairošanas politikas virzieni var būt dārgi un ieguvumus varētu būt 

grūti kvantificēt. 

Politikas īstenojamība Vidēja 
Šos politikas virzienus varētu uzmanīgi izstrādāt, lai nodrošinātu pareizo 

vēstījumu un neradītu politisku opozīciju. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Vidēja 

Uz 28 ES valstīm vērstas politikas izstrāde ir sarežģīts uzdevums. Ir svarīgi 

paļauties uz valstu un reģionālajām valdībām, kas varētu būt īpaši ieinteresētas 

valodu barjeru pārvarēšanā. 

Efektivitāte Vidēja Šo politikas virzienu ietekmi ir grūti kvantificēt. 

Ilgtspēja Vidēja Ja politikai nebūs īstermiņa rezultātu, iespējams, būs grūti to saglabāt laika gaitā. 

Riski un nenoteiktība Vidēja 
Nav neviena brīnumlīdzekļa informētības vairošanai, tādēļ politikas rezultāts ir 

vidēji nenosakāms.  

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Taisnīgas un integrētas Eiropas izveide ir viens no ES galvenajiem mērķiem. 

Tādējādi sabiedrības informēšana par to, kā tehnoloģija var palīdzēt integrēt 

Eiropu, vienlaikus saglabājot tās kultūru daudzveidību, pilnībā atbilst ES mērķiem. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja Pareizajiem vēstījumiem nevajadzētu būt nekādām negatīvām sekām. 

Inovācijas Augsta Paredzams, ka lielāks pieprasījums nodrošinās veselīgāku un inovatīvāku tirgu. 

                                                           

 

39 Proti, 2012. gadā 82 % Eiropas tiešsaistes iepirkšanās vietņu bija publicētas vienā valodā; 11 % bija publicētas divās 

valodās, un tikai 2 % piedāvāja piecas vai vairāk valodas; nevienu vietni nevarēja uzskatīt par pilnībā daudzvalodīgu 

(LT-Innovate, 2012a).  
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Vienotais tirgus Augsta 

Sabiedrības informēšana par to, kā inovatīvas tehnoloģijas pārvar vienu no 

galvenajiem DSM izveides šķēršļiem, palīdzēs izplatīt vienotā tirgus ieguvumus 

starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Vidēja 

Ja politika būs sekmīga, tā veicinās tiešu un netiešu ekonomikas izaugsmi, 

sekmējot konkurētspējīgāku tirgu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Politikas galvenā mērķauditorija ir valstis un iedzīvotāju grupas, kam vairāk draud 

atstāšana novārtā valodu barjeru dēļ, tādēļ šīs valstis un iedzīvotāji gūs lielākos 

ieguvumus. 

 

4.6.2 Eiropas MVU e-komercijas tīmekļa vietņu automatizētas tulkošanas 

veicināšana 

MVU vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir divas svarīgākās nozares, kas varētu gūt īpaši lielu 

labumu no savas tirgus daļas palielināšanas, sniedzot pakalpojumus vairākās Eiropas valodās. Tomēr 

valodu barjeras un tehniskas problēmas liedz Eiropas MVU tiešsaistes tirgotājiem veikt tirdzniecības 

darījumus ar citām valstīm. Tādēļ tiek ierosināti ekonomiski stimuli: 1) MVU tulkot savus tiešsaistes e-

veikalus, izmantojot HLT, un 2) IKT ieviesējiem izstrādāt īpašus „mākonī” bāzētus pakalpojumus, 

nodrošinot HLT netraucētu integrēšanu MVU izmantotajās e-komercijas lietotnēs. 

Ir ievērojams skaits struktūrfondu MVU konkurētspējas palielināšanai, kurus varētu izmantot šīs politikas 

finansēšanai. Faktiski valstīs, kas ir saņēmušas lielāku finansējumu no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tematam „MVU konkurētspēja”, ir lielāks 

īpatsvars iedzīvotāju, kas runā kādā no trim Eiropas lielākajām valodām, kā aprakstīts 7.8. pielikumā. 

MVU šajās valstīs, visticamāk, gūs lielāko labumu no HLT izmantošanas. 

Pierādījumi un novērtēšana 

MVU ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikas pīlārs40, un MVU nepietiekamo valodu prasmju ietekme var 

Eiropai radīt īpašus sarežģījumus. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir svarīgākās 

mikrouzņēmumu un MVU nozares nodarbinātības, pievienotās vērtības un uzņēmumu skaita ziņā 

(Muller et al., 2014). Tādēļ tās ir nozares, kas varētu gūt lielāko labumu no pārrobežu darījumiem. Tomēr 

MVU tiešsaistes tirdzniecība uz ārvalstīm valodu barjeru ziņā ir sarežģītāka nekā lielākiem uzņēmumiem. 

Proti, 2015. gadā 23 % no lielākiem uzņēmumiem veica tirdzniecības darījumus ar citām ES valstīm, 

izmantojot elektroniskos kanālus, salīdzinājumā ar tikai attiecīgi 12 % un 7 % vidējo un mazo uzņēmumu. 

Lielākiem tiešsaistes tirgotajiem, visticamāk, būs pieejami resursi starptautiskai tirdzniecībai, savukārt 

mazāku uzņēmumu gadījumā tas tā nav. 

Lai gan atzīstam, ka ir daudzi faktori, kas kavē MVU tirdzniecības darījumus ar citām valstīm, proti, tirgus 

nenoteiktība, juridiski jautājumi, loģistikas šķēršļi un ģeogrāfiskā bloķēšana, vienalga uzskatām, ka viens 

no galvenajiem šīs plaisas iemesliem ir valodu barjera. Izmantojot 2009. gada Kopienas apsekojumu par 

IKT izmantošanu un e-komerciju, Pavel (2010) tika konstatēts, ka vienīgā būtiskā atšķirība starp šķēršļiem, 

kas ierobežo elektronisko tirdzniecību lieliem uzņēmumiem, no vienas puses, un maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, no otras puses, ir valodu problēmas un tehniski jautājumi. Attiecībā uz valodu barjerām ir 

paredzams, ka efektīvi HLT risinājumi palīdzēs sekmēt aizvien vienlīdzīgākus konkurences apstākļus, 

                                                           

 

40 MVU veido aptuveni 99,8 % no visiem uzņēmumiem un 2014. gadā nodrošināja aptuveni divas trešdaļas no visām 
darbvietām (71,4 % no nodarbinātības pieauguma minētajā gadā) nefinanšu nozarē (Muller et al., 2014). 
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kādos mazajiem Eiropas mazumtirgotājiem būs vieglāk sacensties ar lielajiem interneta veikaliem, no 

kuriem daudzi ir trešo valstu uzņēmumu rokās.  

Apsverot tehniskos jautājumus, viena no jaunākajām IKT inovācijām, kas var palīdzēt MVU uzlabot 

produktivitāti un konkurētspēju, ir mākoņdatošanas paradigma. Tomēr mākoņdatošanas risinājumu 

nepietiekamība vietējās valodās varētu īstermiņā kavēt šo tehnoloģiju pārņemšanu mazos un vidējos 

uzņēmumos (Bradshaw, D. et al., 2012). 

Kvalitatīvi HLT pakalpojumi, kas ir pielāgoti MVU īpatnībām, varētu būt atrisinājums, kas šiem 

uzņēmumiem nodrošinās reālus, ātrus un efektīvus risinājumus. 

 

14. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz Eiropas MVU e-komercijas tīmekļa vietņu 
automatizētas tulkošanas veicināšanu 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Augsta 
Politiku var finansēt, izmantojot pašreizējos struktūrfondus, kuri paredzēti „MVU 

konkurētspējai”. 

Politikas īstenojamība Augsta Politikas virzieni, kas skar MVU, parasti saņem atbalstu. 

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Jau ir politikas virzieni un struktūrfondi MVU konkurētspējas palielināšanai, tādēļ 

tas ir jautājums, kas jau ir ietverts Eiropas politikas programmā. 

Efektivitāte Zema 

Nav viegli novērtēt tādu politikas virzienu ietekmi, kuri vērsti uz MVU investīciju 

finansēšanu. Paredzams, ka, ja MVU saskatīs nepārprotamus ieguvumus no 

konkrētām investīcijām, tie, visticamāk, paši veiks šādas investīcijas. 

Ilgtspēja Vidēja 

Varētu būt neiespējami šādu politiku uzturēt laika gaitā. Tomēr, ja politika 

nodrošinās pozitīvus rezultātus, paredzams, ka citi MVU sekos šim piemēram bez 

nepieciešamības pēc valsts sektora finansējuma. 

Riski un nenoteiktība Zema Nav neviena brīnumlīdzekļa MVU motivēšanai.  

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

MVU ir Eiropas ekonomikas nozīmīgs pīlārs, tādēļ ES būtu atbilstīgi atbalstīt šādus 

uzņēmumus. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja Nav nekādu bažu saistībā ar šo jautājumu. 

Inovācijas Vidēja 
Nav paredzamas nekādas lielas inovācijas, izņemot inovatīvu tehnoloģiju 

integrēšanu MVU. 

Vienotais tirgus Augsta 
Paredzams, ka ietekme uz pārrobežu e-komerciju DSM būs liela, ja būtiski 

palielināsies to Eiropas MVU skaits, kuri pārdod uz citām valstīm. 

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Vidēja 

Ja politika būs sekmīga, tā veicinās tiešu un netiešu ekonomikas izaugsmi, 

sekmējot konkurētspējīgākus MVU. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta Tā varētu jo īpaši nodrošināt ieguvumus MVU valstīs ar mazām valodām. 
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4.7 Sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni 

4.7.1 Inovatīvu tehnoloģiju publiskais iepirkums un pirmskomercializācijas 

publiskais iepirkums 

Eiropas Savienība ir atzinusi inovāciju publisko iepirkumu (PPI) par svarīgu instrumentu, lai sekmētu 

inovācijas, samazinātu laiku, kas vajadzīgs, lai jauni risinājumi nonāktu tirgū, uzlabotu sabiedrisko 

pakalpojumu kvalitāti un palielinātu Eiropas uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju. PPI nozīme ir 

uzsvērta ar stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība”. Valstu pārvaldes iestādēm ir 

jāpieprasa progresīvas tehnoloģijas, kuras pēc tam ilgākā laikposmā tiek izstrādātas pētniecības, izstrādes 

un inovāciju posmos. 

Pirmskomercializācijas iepirkums (PCP) ir pētniecības un izstrādes instruments, kas attiecas uz 

gadījumiem, kad inovatīvas preces un pakalpojumi vēl nav pieejami tirgū. Šis iepirkuma process nozīmē, 

ka pircējs (valsts pārvaldes iestāde) un piegādātājs riskē un gūst labumu saskaņā ar tirgus nosacījumiem.  

PPI un PCP izmantošana, piemērojot daudzvalodību Savienības sabiedriskajiem pakalpojumiem, saturam 

un produktiem, piemēram, migrantu intelektiskajiem asistentiem, tulkošanas pakalpojumiem tieslietu un 

veselības aprūpes jomās, daudzvalodīgiem e-pārvaldes pakalpojumiem un juridiskajiem dokumentiem, 

kuri ir pieejami visās Eiropas valodās, var būt stratēģiska virzība HLT nozares attīstības un izaugsmes 

veicināšanā Eiropā. 

Pierādījumi un novērtēšana 

PPI un PCP īstenošana HLT iegādei Eiropas valstu pārvaldes iestāžu vajadzībām var uzlabot nozares 

konkurētspēju un motivēt šo produktu piedāvāšanu, jo īpaši MVU produktu piedāvāšanu, kā arī 

samazināt laiku līdz jaunu produktu un pakalpojumu nokļūšanai tirgū. Valstu pārvaldes iestādes kā 

galvenais klients palielina pieprasījumu un motivē jaunu uzņēmumu izveidi. Paredzams, ka šāds 

konkurences pieaugums nodrošinās lielākus ietaupījumus, lietderību un efektivitāti, kā arī sekmēs 

inovācijas. Visbeidzot, tas palīdzēs efektīvāk risināt daudzvalodības radītos sociālos sarežģījumus.  

HLT PPI un PCI veicināšana var sekmēt šo tehnoloģiju kvalitāti un pieejamību, kādēļ var rasties labāki 

daudzvalodīgie sabiedriskie pakalpojumi gan valsts, gan privātajam sektoram un tādējādi samazinot 

digitālā vienotā tirgus pašreizējo sadrumstalotību. Pēc tam informāciju un pakalpojumus varētu sniegt 

jebkurā Eiropas Savienības valodā, kas samazinās valodu nelīdztiesību un motivēs uzņēmumu, 

iedzīvotāju un darba ņēmēju mobilitāti Eiropā. 
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15. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz inovatīvu tehnoloģiju publisko iepirkumu un 
pirmskomercializācijas publisko iepirkumu 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Vidēja 

PPI un PCP instrumentu īstenošana HLT varētu būt dārgāka īsākā termiņā, bet tā 

samazinātu tulkošanas izmaksas vidējā termiņā, vienlaikus sākot aptvert visu 

valodu pakalpojumus un informāciju, kas pašreiz ir pieejama tikai vienā vai divās 

valodās.  

Politikas īstenojamība Augsta 
PPI un PCP jau ir ietverti stratēģijā „Eiropa 2020”, un ES 2014. gada iepirkuma 

direktīvas atļauj to piemērošanu.  

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Šo inovatīvo iepirkuma veidu sekmēšana pilnībā atbilst digitālā vienotā tirgus 

izveides mērķim un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem.  

Efektivitāte Vidēja 
Šīs politikas efektivitāti var novērtēt tikai vidējā termiņā/ilgtermiņā, jo tai nebūs 

tūlītējas ietekmes uz nozari.  

Ilgtspēja Vidēja 
Tehnoloģiju straujajai attīstībai varētu būt nepieciešama produktu un 

pakalpojumu nepārtraukta atjaunināšana.  

Riski un nenoteiktība Vidēja 
PPI un PCP, jo īpaši PPI, ir saistīti ar konkrētu risku. Pilotprojekti var palīdzēt 

mazināt šos riskus.  

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta Ierosinātā politika atbilst stratēģijai „Eiropa 2020”. 

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Vidēja 

Ierosinātajai politikai būtu pozitīva sociālā ietekme, jo tā veicinātu Eiropas LT 

nozares nostiprināšanu un darītu iespējamu sabiedrisko pakalpojumu patiesu 

daudzvalodību visā Eiropā. 

Inovācijas Augsta PPI un PCP ir inovāciju veicināšanas instrumenti.  

Vienotais tirgus Augsta 

Eiropas nozares lielāka konkurētspēja ļautu LT uzņēmumiem pievērsties jaunu 

produktu un pakalpojumu izstrādei, kuru mērķis būtu nodrošināt Eiropas MVU 

vajadzības saistībā ar pārrobežu darījumdarbību. Turklāt daudzvalodīgu 

sabiedrisko pakalpojumu paplašināšanās sekmēs uzņēmumu, darba ņēmēju un 

iedzīvotāju mobilitāti.  

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Šī politika sekmētu LT nozares ekonomikas izaugsmi, kā arī jaunu, kvalificētu 

darbvietu radīšanu. 

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Iegādājoties inovatīvas HLT, valstu pārvaldes iestādes varēs sniegt daudzvalodīgus 

sabiedriskos pakalpojumus un informāciju.  
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4.7.2 Valstu un reģionālo publisko tīmekļa vietņu un dokumentu tulkošanas 

uz citām ES valodām, izmantojot HLT, sekmēšana 

Lai izveidotu patiesi integrētu Eiropu, ir svarīgi, lai ES iedzīvotāji un uzņēmumi varētu piekļūt aktuālai 

publiskajai informācijai un izmantot jebkuras dalībvalsts sabiedriskos tiešsaistes pakalpojumus savā 

valodā. Sabiedriskie digitālie pakalpojumi Eiropā nevar būt patiesi efektīvi, lietderīgi, orientēti uz 

iedzīvotājiem un iekļaujoši pašreizējā valodu sadrumstalotības kontekstā Valstu pārvaldes iestādes visos 

līmeņos — vietējā, reģionālajā, valstu un Eiropas līmenī — būtu jāmudina izmantot HLT un sniegt 

informāciju un pakalpojumus visās Eiropas valodās.  

Turklāt sabiedrisko pakalpojumu pieejamība Eiropā visās valodās palīdzētu stiprināt iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības rūpīgu pārbaudi un līdzdalību, kā arī papildus uzlabotu uzticēšanos valsts 

struktūrām.  

Juridiskais atbalsts publisko tīmekļa vietņu tulkošanai uz visām Eiropas valodām varētu paātrināt šīs 

politikas izvēršanu. Šo politiku varētu nostiprināt, paredzot juridiskas pilnvaras vai ieteikumu valstu un 

reģionālajām valdībām pēc struktūrfondu saņemšanas izstrādāt savas tīmekļa vietnes vairākās valodās. 

Kā pirmo mērķi ierosinām, ka konkrētiem aktuāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem visās valstīs ir jābūt 

pieejamiem vismaz ES oficiālajās valodās. 

ISA2 programmas darbība „Valodu barjeru pārvarēšana“ varētu būt labs sākumpunkts, lai gan tā būtu 

būtiski jānostiprina un jāpārvalda konkrētai EK nodaļai, kas būtu paredzēta tieši daudzvalodībai. 

Pierādījumi un novērtēšana 

Ir trīs galvenās mērķauditorijas, kas ir īpaši ieinteresētas daudzvalodīgos sabiedriskajos pakalpojumos: a) 

starptautiskie ceļotāji, uzņēmēji un tūristi; b) migrantu grupas un c) reģionālo un mazo valodu lietotāji. 

Tomēr valsts struktūras parasti sniedz informāciju tikai dažās papildu valodās, kas nav valsts oficiālās 

valodas (ja vispār to dara). Piemēram, apsverot Eiropas pilsētu izlasi, tika konstatēts, ka angļu valoda ir 

galvenā neoficiālā valoda, ko nodrošina papildus valsts valodai, un tai seko vācu valoda un franču valoda. 

Daudzvalodīgi sabiedriskie pakalpojumi parasti ir saistīti ar tūrismu, imigrāciju un integrāciju, 

juridiskajiem pakalpojumiem un transportu, savukārt kultūras un iedzīvotāju līdzdalības jautājumi 

daudzvalodīgu pakalpojumu sarakstā ieņem zemāku vietu (Extra, Guus & Kutlay, Yağmur, 2012). Analīzē 

tika konstatēts, ka 34 % no analizētajiem dalībvalstu pārvaldes iestāžu portāliem sniedza informāciju tikai 

valsts oficiālajā valodā un 66 % piedāvāja informāciju citās valodās, galvenokārt angļu valodā (61 %). 

Pašreiz projekts MT@EC, kas balstās uz atklātā pirmkoda programmatūru Moses, ļauj veikt 

mašīntulkošanu starp 24 ES oficiālajām valodām, un to var izmantot Eiropas iestādes un valstu pārvaldes 

iestādes ES valstīs. Paredzams, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta iniciatīva nodrošinās 

automatizētās tulkošanas pakalpojumu (CEF.AT), tomēr CEF.AT pašreizējais budžets tiek lēsts 

4 miljonu euro (2014. gads) un 8 miljonu euro (2015. gads) apmērā (European Commission, 2015d), ar ko 

var nepietikt tā mērķu sasniegšanai. 

Politiku varētu papildināt ar struktūrfondu stimuliem valstu un reģionālajām valdībām. Valstīs, kas ir 

saņēmušas lielāku finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem laikposmā no 2014. līdz 

2020. gadam tematam „Efektīva valsts pārvalde”, ir lielāks īpatsvars iedzīvotāju, kas runā kādā no trim 

Eiropas lielākajām valodām, kā aprakstīts 7.8. pielikumā. Šīs valstis, visticamāk, gūs lielāko labumu no 

HLT izmantošanas. 
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16. tabula. Matrica, lai novērtētu politiku, kas vērsta uz valstu un reģionālo publisko tīmekļa vietņu 
un dokumentu tulkošanas uz citām ES valodām, izmantojot HLT, sekmēšanu 

Kritēriji Atbilstība Argumentu izklāsts 

Izmaksas un ieguvumi Zema 

Skatoties tīri no ekonomikas viedokļa, izmaksas, kas būs saistītas ar publiskas 

informācijas un sabiedrisko pakalpojumu piedāvāšanu visās Eiropas valodās, 

izmantojot HLT, būs augstas, un ieguvumi galvenokārt būs netaustāmi un ietvers 

lielāku līdztiesību, integrāciju utt.  

Politikas īstenojamība Vidēja Valstu vai vietējie politiķi vai amatpersonas varētu nevēlēties atbalstīt šo politiku.  

Īstenojamība Eiropas 

kontekstā 
Augsta 

Šos politikas virzienus varētu īstenot tikai Eiropas līmenī. Šai politikai varētu 

izmantot tādus pašreizējos instrumentus kā struktūrfondi.  

Efektivitāte Zema 

Dalībvalsts vietējo sabiedrisko pakalpojumu reālā izmantošana citu dalībvalstu 

valodās, visticamāk, būs ierobežota. Tomēr tai varētu būt nozīmīga ietekme uz 

informētību, kā arī simboliska nozīme.  

Ilgtspēja Vidēja 
Šīs politikas sekmes ir atkarīgas no tās uzturēšanas laika gaitā, kas būtiski 

palielinātu izmaksas.  

Riski un nenoteiktība Zema Riski būtu saistīti vienīgi ar tehnoloģijas gatavību.  

Saskaņotība ar ES 

mērķiem 
Augsta 

Eiropas identitātes veidošanas pamatā vajadzētu būt Eiropas valodu aizsargāšanai 

un veicināšanai, kā arī visu iedzīvotāju ietveršanai reālā vienotajā tirgū.  

Iespējamā ētiskā, 

sociālā, ekoloģiskā un 

regulatorā ietekme 

Zema Nav paredzama nekāda ētiskā, sociālā, ekoloģiskā vai regulatorā ietekme. 

Inovācijas Augsta 
Ja valstu un reģionālās valdības izmantos HLT, tas var palīdzēt sekmēt inovācijas 

HLT nozarē vietējā līmenī, kā arī veicināt šo nozari.  

Vienotais tirgus Augsta 
Pārrobežu, daudzvalodīgi un uz iedzīvotājiem orientēti pakalpojumi var palīdzēt 

sasniegt vienoto tirgu.  

Ekonomikas izaugsme 

un darbvietu radīšana 
Augsta 

Šī politika sekmēs tirgu un palielinās konkurenci, kas pozitīvi ietekmēs rūpniecību 

un nozari.  

Nevienlīdzības 

izskaušana 
Augsta 

Visi iedzīvotāji varēs piekļūt jebkurai publiskajai informācijai vai sabiedriskajiem 

pakalpojumiem ES, tādējādi samazinoties nelīdztiesībai. Turklāt tas ļaus salīdzināt 

pakalpojumus un palielināt valstu pārvaldes iestāžu pārskatatbildību.  
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5. Secinājumi  

ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās. 

Lai gan daudzvalodība ir viena no Eiropas lielākajām vērtībām, tā arī vienlaikus rada lielākās problēmas 

patiesi integrētas ES izveidē. No vienas puses, Eiropas daudzveidība ir Eiropas sabiedrībai ļoti liela 

vērtība, kā pierāda milzīgais satura un pakalpojumu apjoms, kas ir pieejams mūsu kontinenta dažādajās 

valodās. No otras puses, kā norādīts 17. tabulā, valodu barjeras starp valstīm, iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem rada dziļas sociālās un ekonomiskās sekas, piemēram: 1) palielina valodu plaisu; 2) kavē 

darba ņēmēju mobilitāti; 3) kavē piekļuvi pārrobežu sabiedriskajiem pakalpojumiem; 4) samazina 

iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību politiskajās debatēs un procesos un 5) rada sadrumstalotus pārrobežu 

tirdzniecības un e-komercijas tirgus. Valodu barjeru pārvarēšana ES ir gan nozīmīga iespēja, gan ļoti liels 

sarežģījums.  

 

17. tabula. Pētījumā analizēto valodu barjeru galveno sociālekonomisko seku kopsavilkums 

Ietekme Vienība Aplēstais rādītājs Avots 

Iedzīvotāji, kas neprot angļu 
valodu 

ES iedzīvotāju procentuālā daļa 60,63 % 

Sagatavojuši autori, 

balstoties uz 

Eirobarometra 

apsekojumu Nr. 77.1 

(Eiropas Komisija, 

2014.a gads) 

Iedzīvotāji, kas neprot kādu 
no sešām plašāk 
izmantotajām ES valodām 

ES iedzīvotāju procentuālā daļa 14,93 % 

To iedzīvotāju izglītības 
līmeņa atšķirība, kas prot 
angļu valodu kā svešvalodu 

Lielāka iespēja prast angļu valodu 
(pametot izglītību pēc 19 gadu vecuma 
salīdzinājumā ar izglītības pamešanu 
pirms 16 gadu vecuma) 

19 reizes lielāka 

iespēja 

To iedzīvotāju vecuma 
atšķirība, kas prot angļu 
valodu kā svešvalodu 

Lielāka iespēja prast angļu valodu 
(personām, kas jaunākas par 30 gadiem, 
salīdzinājumā ar veciem iedzīvotājiem) 

5 reizes lielāka iespēja 

Valodu barjeru ietekme uz 
Eiropas mobilitāti 

Iedzīvotāju pārvietošanās pieaugums 
starp ES valstīm ar zemām valodu 
barjerām, lai tajās dzīvotu un strādātu, 
salīdzinājumā ar valstīm ar augstām 
valodu barjerām 

3,25 reizes lielāks 

pieaugums 

Sagatavojuši autori, 

balstoties uz (Eiropas 

Komisija, 2009. gads, 

2014.a gads; 

EUROSTAT, 

2016.c gads) 

Valodu barjeru ietekme uz 
pārrobežu e-komerciju 

Pārrobežu tiešsaistes klientu skaita 
pieaugums starp ES valstīm ar zemām 
valodu barjerām salīdzinājumā ar valstīm 
ar augstām valodu barjerām 

4,14 reizes lielāks 

pieaugums 

Sagatavojuši autori, 

balstoties uz (Civic 

Consulting, 2011. gads; 

Eiropas Komisija, 

2014.a gads; 

EUROSTAT, 

2016.c gads) 

 

Līdz šim nav rasts reāls risinājums. Apsverot daudzvalodības politikas virzienus, vienmēr notiek 

tirgošanās starp efektivitāti un taisnīgumu, starp utopiju un realitāti. Eiropai ir vairākas izvēles iespējas: 

vai nu 1) visiem ir jāapgūst viena lingua franca (piemēram, angļu valoda), kas ir ne tikai maz ticams, bet 

būtu arī ļoti pretrunīgi Eiropas dibināšanas būtībai, kura visām valodām paredz vienādu statusu, vai 2) 
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jāapgūst papildu valodas, kas ir labāks variants, bet arī samērā neiespējams un vienalga neatrisinātu šo 

problēmu, jo cilvēks nevar apgūt visas vajadzīgās valodas, vai arī, visbeidzot, 3) varam izmantot valodu 

tehnoloģijas, lai ievērotu visu Eiropas iedzīvotāju tiesības sazināties, izmantojot savu valodu. Patiesībā EK 

ir izvēlējusies pirmo iespēju, pārejot uz vienvalodas scenāriju, proti, praksē angļu valoda ir kļuvusi par 

vienīgo darba valodu. 

Valodu tehnoloģijas ir kļuvušas par izšķirīgi svarīgām tehnoloģijām taisnīgas un integrētas ES izveidē. Uz 

datiem pamatotu, mašīnmācīšanās tehnoloģiju izaugsme un pilnveide tās padara par reālu risinājumu 

valodu barjeru pārvarēšanai. Kvalitatīvu tulkošanas un reāllaika runas atpazīšanas pakalpojumu 

pieaugošā pieejamība nodrošina uzņēmumiem un valsts struktūrām instrumentus, kas ļauj izmantot 

iespēju sniegt savus pakalpojumus, saturu un atbalstu jebkurā valodā.  

Tomēr Eiropas LT pētniecības un izstrādes kopiena nespēj efektīvi reaģēt uz šo izaicinājumu, savukārt tādi 

vadošie uzņēmumi kā Google vai Microsoft nav Eiropas uzņēmumi, tādēļ var nebūt piemēroti Eiropas īpašo 

vajadzību nodrošināšanai. Lai gan mazākas valodas varētu no šīm tehnoloģijām gūt lielāko labumu, tām 

trūkst un reizēm pat vispār nav rīku un resursu, tādēļ daudzām Eiropas valodām draud digitālā izzušana.  

Turklāt valodu tehnoloģijām pašreiz nav nekādas nozīmes Eiropas politikas programmā un tās nav 

pienācīgi atspoguļotas pašreizējos ES informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas virzienos, lai 

gan saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem visām valodām ir vienāds statuss.  

Atzīstot, ka tehnoloģijas ir vienīgais iespējamais veids, kā risināt daudzvalodības sarežģījumus, mums ir 

ātri jārīkojas, izstrādājot Eiropas valodu projektu kā instrumentu Eiropas virzības sekmēšanā uz nākamās 

paaudzes HLT izstrādi un uz Eiropas daudzvalodības jautājuma risināšanu. Valodu projekts ietver 

politikas virzienu kopumu, kurā koordinēti un kopīgi ir iesaistītas vairākas Eiropas, valstu un reģionālo 

līmeņu ieinteresētās personas, lai izvirzītu Eiropu par šīs jomas līderi nolūkā panākt, ka tā spēj izstrādāt 

un izmantot nākamās paaudzes valodu tehnoloģijas. 

Tiek ierosināts EK uzņemties HLP politikas virzienu vispārējo koordinēšanu dažādos līmeņos. Resursu 

nodrošināšanā savām valodām būtu jāiesaistās ne tikai Eiropas iestādēm, bet arī valstu un reģionālajām 

valdībām. Pētījumi Eiropā būtu jāvērš uz jaunas HLT paradigmas radīšanu, apvienojot jaunu skatījumu 

uz lingvistiku ar pašreizējo mākslīgā intelekta metožu spējām, kam ir vajadzīgas plašas zināšanu bāzes, 

kuras ir jāizstrādā, izmantojot progresīvu valodu tehnoloģijas. Talantu trūkums un intelektuālā 

darbaspēka emigrācija būtu jāpārvērš par talantu radīšanu un intelektuālā darbaspēka iegūšanu. Resursi 

nozarei būtu jānodrošina netraucēti, atvērtā veidā un efektīvi, izmantojot visas pašreizējās Eiropas 

sadarbspējīgās platformas. Valsts sektoram būtu jānodrošina savs saturs un pakalpojumi visās Eiropas 

valodās, vienlaikus veicinot HLT tirgus izaugsmi, īstenojot inovatīvu tehnoloģiju publiskos iepirkumus. 

Būtu jāveicina mehānismi inovatīvu Eiropas HLT uzņēmumu paplašināšanas sekmēšanai. Laika gaitā visā 

Eiropā būtu jāparedz politikas virzieni, kas atbalsta uzņēmumus, kuri pārdod pārrobežās, piedāvājot savu 

saturu, produktus un pakalpojumus dažādajās Eiropas valodās, lai izveidotu pilnībā integrētu DSM. 

Valodu projektā tiek ierosināti 11 politikas virzieni. Šie politikas virzieni ir strukturēti piecās grupās, proti, 

iestāžu politikas virzieni, pētniecības politikas virzieni, rūpniecības politikas virzieni, tirgus politikas 

virzieni un sabiedrisko pakalpojumu politikas virzieni.  

Iestāžu politikas virzieni ietver iniciatīvas pašreizējo iestāžu sistēmu pielāgošanai, lai izmantotu jaunās 

tehnoloģiju tendences un labāk reaģētu uz daudzvalodīgas Eiropas problēmām, vienlaikus pienācīgi 

novērtējot rezultātus. Pētniecības politikas virzieni ir vērsti uz Eiropas progresu nākamās paaudzes 

valodu tehnoloģiju izstrādes virzienā. Pētniecības politikas virzienu mērķis ir arī integrēt pētniecību un 

nozari, tādējādi nodrošinot Eiropai instrumentus resursu kopīgošanai, lai efektīvi konkurētu ar citiem 

tirgiem. Vienlaikus šie instrumenti palīdzēs sekmēt visu Eiropas iedzīvotāju līdztiesību ikdienas 

digitālajos lietojumos neatkarīgi no viņu valodas. Rūpniecības politikas virzieni sekmē konkurētspējīgu 

Eiropas uzņēmumu izveidi un izaugsmi, vienlaikus palielinot augsti kvalificētu darba ņēmēju pieejamību. 

Tirgus politikas virzienu mērķis ir uzlabot Eiropas HLT nozari, vairojot Eiropas ieinteresēto personu 

informētību par šo tehnoloģiju nozīmi, lai vēl vairāk palielinātu pieprasījumu pēc viņu pakalpojumiem. Ir 

kāds konkrēts politikas virziens, kas ir vērsts uz maziem tīmekļa komersantiem, lai viņi varētu piekļūt 
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daudz lielākam tirgum, izmantojot HLT un iztulkojot informāciju savos tīmeklī bāzētajos veikalos. 

Īstenojot sabiedrisko pakalpojumu politikas virzienus, ir paredzēts izstrādāt daudzvalodīgus sabiedriskos 

pakalpojumus Eiropas, valstu, reģionālajās un vietējās pārvaldes iestādēs, vienlaikus izmantojot publiskā 

iepirkuma instrumentus un palīdzot palielināt inovatīvo HLT nozari. 

Politikas varianti ir novērtēti, izmantojot daudzkritēriju svēruma matricu. Politikas virzienu 

kopsavilkums, ietverot kritēriju novērtējumu un politikas virzienos iesaistītās valsts un privātā sektora 

ieinteresētās personas ir norādīti 18. tabulā. Politikas virzieni ir sakārtoti atkarībā no to vispārējā 

novērtējuma. Tika izmantota pieeja, kas paredz, ka dažādie politikas varianti cits citu nostiprina, nevis ir 

savstarpēji izslēdzoši, tādēļ vispārējais novērtējums būtu jāizmanto, lai piešķirtu prioritāti politikas 

virzieniem un neizslēgtu kādu no tiem. 
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18. tabula. HLP politikas virzienu kopsavilkums 
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7. Pielikumi 

7.1. Intervēto ekspertu saraksts un pateicības 

Projekta laikā tika intervēti turpmāk uzskaitītie eksperti. Vēlamies pateikties par viņu vērtīgajām idejām 

un ieguldījumu:  

 Nuria Bel, Universitat Pompeu Fabra Tulkošanas un lingvistikas departamenta profesore un 

Lietišķās valodniecības institūta vecākā pētniece; 

 Gerhard.Budin, Vīnes Universitātes Tulkošanas studiju centra profesors; Austrijas Zinātņu 

akadēmijas Korpusa lingvistikas un teksta tehnoloģiju institūta direktors; UNESCO pārstāvis 

jautājumos par daudzvalodību un starpkultūru saziņu digitālajā laikmetā; 

 Stanislas Dehaene, Collège de France profesors un neirozinātnes speciālists; 

 Michael Fritz, Eiropas tehnisko komunikāciju apvienības — tekom Europe 

e.V. — izpilddirektors; 

 John Judge, ES pētījumu vadītājs ADAPT centrā; 

 Rose Lockwood, tirgus izpētes direktore LT-Innovate un tendenču novērotāja TAUS; 

 Joseph Mariani, pētnieciskais direktors CNRS-IMMI & LIMSI; 

 Adriane Rinsche, LTC Innovates rīkotājdirektore; 

 Peggy van der Kreeft, inovāciju un jauno plašsaziņas līdzekļu direktore Deutsche Welle; 

 Josef van Genabith, Daudzvalodu tehnoloģiju grupas vadītājs DFKI GmbH; 

 Philippe Wacker, LT-Innovate ģenerālsekretārs. 

  

Turpmāk uzskaitītie eksperti un organizācijas pārskatīja pētījuma projektu un sniedza vērtīgus 

komentārus. Arī viņiem vēlamies pateikties par ieguldījumu projektā: 

 Eiropas valodu līdztiesības tīkls (ELEN); 

 Digitālās valodas daudzveidības projekts (DLDP); 

 Khalid Choukri, Eiropas valodu resursu apvienības (ELRA) ģenerālsekretārs; ELDA dibinātājs un 

izpilddirektors; 

 Horváth István, Rumānijas nacionālo minoritāšu problēmu izpētes institūta prezidents; 

 Sabine Kirchmeier, Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas izpildkomitejas 

priekšsēdētāja vietniece; 

 Marco Marsella, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD G.3. nodaļas 

„Mācīšanās, daudzvalodības un piekļuve” vadītājs; 

 Georg Rehm, Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centra vecākais pētnieks un META-NET 

izcilības tīkla ģenerālsekretārs; 

 Hans Uszkoreit, Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centra un META-NET izcilības tīkla 

pētnieciskais direktors; 

 Andrejs Vasiļjevs, Tildes izpilddirektors; 

 Aleksandra Wesolowska, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD 

G.3. nodaļas „Mācīšanās, daudzvalodības un piekļuve” programmu vadītājs. 
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Mēs arī vēlamies pateikties R Development Core Team par nodrošināto rīku, ko izmantoja kvantitatīvai 

analīzei (R Core Team, 2016b), R-studio vides izstrādātājiem (Studio, 2012. gads) un visiem, kuri izstrādāja 

R bibliotēkas, ko izmantoja analīzē (Auguie, 2016. gads; Bivand un Lewin-Koh, 2016. gads; Bojanowski, 

2015. gads; Brownrigg, Minka un Bivand, 2015. gads; Csardi un Nepusz, 2006. gads; Feinerer un Hornik, 

2012. gads; Galili, 2015. gads; Handcock, Hunter, Butts, Goodreau un Morris, 2008. gads; Hlavac, 2015. gads; 

Højsgaard un Halekoh, 2016. gads; Hornik, 2016. gads; Kahle un Wickham, 2013. gads; Kleiber un Zeileis, 

2008. gads; Lahti, Huovari, Kainu un Biecek, 2014. gads; Meyer, Hornik un Feinerer, 2008. gads; R Core Team, 

2016.a gads; Rinker, 2013. gads; Rudis, 2016. gads; Slowikowski, 2016. gads; Vries un Ripley, 2016. gads; Wang 

et al., 2014. gads; Nils B. Weidmann un Gleditsch, 2015. gads; Wickham, 2009., 2011., 2016.a un 2016.b gads; 

Wickham un Hadley, 2007. gads; Zeileis, 2004. un 2006. gads; Zeileis un Hothorn, 2002. gads). Pateicoties 

viņiem bija iespējama kvantitatīvā analīze. 

 

7.2. Oficiālo valodu saraksts sadalījumā pēc valstīm 

Oficiālo valodu saraksts ir ņemts no (Nations Online Project, 2016). Čehijas Republiku uzskatām par 

izņēmumu, jo tur slovāku valodu var uzskatīt par oficiālo valodu (Wikipedia, 2016).  

19. tabula. Oficiālās valodas sadalījumā pēc valstīm 

Valsts Oficiālās valodas 

Austrija Vācu, slovēņu, horvātu un ungāru valoda 

Beļģija Holandiešu, franču un vācu valoda 

Bulgārija Bulgāru valoda 

Horvātija Horvātu valoda 

Kipra Grieķu, turku un angļu valoda 

Čehijas Republika Čehu un slovāku valoda 

Dānija Dāņu valoda 

Igaunija Igauņu valoda 

Somija Somu un zviedru valoda 

Francija Franču valoda 

Vācija Vācu valoda 

Grieķija Grieķu valoda 

Ungārija Ungāru valoda 

Īrija Īru un angļu valoda 

Itālija Itāļu valoda 

Latvija Latviešu valoda 

Lietuva Lietuviešu valoda 
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Valsts Oficiālās valodas 

Luksemburga Luksemburgiešu, franču un vācu valoda 

Malta Maltiešu valoda 

Nīderlande Holandiešu valoda 

Polija Poļu valoda 

Portugāle Portugāļu valoda 

Rumānija Rumāņu valoda 

Slovākija Slovāku valoda 

Slovēnija Slovēņu 

Spānija Spāņu, kataloniešu, galīsiešu un basku valoda 

Zviedrija Zviedru valoda 

Apvienotā Karaliste Angļu valoda 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Nations Online Project, 2016; Wikipedia, 2016). 

 

7.3. Novērtējums par sociāli demogrāfisko faktoru ietekmi uz svešvalodas 

prasmēm  

Analīzes pamatā ir Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 datu kopa, kas ietver daudzvalodības tematu 

(European Commission, 2014a). Apsekojumā ir iekļauti konkrēti jautājumi par svešvalodu zināšanām un 

prasmju līmeni (ļoti labs, labs un pamata) 2011. gadā kopā ar respondentu sociāli demogrāfiskajām 

iezīmēm. Sociāli demogrāfisko faktoru ietekme uz iespēju zināt kādu svešvalodu (vismaz labi) ir 

novērtēta, izmantojot nelineāro regresiju. Testa kritērijs ir norāde par to, vai persona vismaz labā līmenī 

runā vai nerunā kādā no analīzē ietvertajām valodām (izņemot iedzīvotājus, kuriem kāda no analizētajām 

valodām ir dzimtā valoda). Iespējamības rezultāti (lielāka iespēja runāt izraudzītajās valodās, ko 

nodrošina katra no iezīmēm) ir norādīti 20. tabulā. 
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20. tabula. LOGIT regresijas rezultāti 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz Eirobarometra apsekojumu Nr. 77.1 (European Commission, 2014a). 

 

7.4 Pārrobežu e-komercijas kopu analīze  

7.4.1 Pieprasījuma puse 

To vienas valsts tiešsaistes klientu īpatsvars kopējā tiešsaistes klientu skaitā, kas 2011. gadā iepirkās no 

citas valsts41, ir ietverts Civic Consulting (2011) pētījumā. Pamatojoties uz šo rādītāju, katram valstu pārim, 

divu valstu attālums ir 1-(vienas valsts tiešsaistes pircēju augstākais īpatsvars, kas iepērkas no citas 

valsts/100). To valstu pāri, starp kurām notiek intensīvāka pārrobežu e-komercija, ir tuvāk.  

Analīzi veica, izmantojot Ward algoritmu. Kopas ir norādītas dendrogramā 45. attēlā.  

                                                           

 

41 Tika novērots, ka pārrobežu e-komercijas daļa kopējā e-komercijā nav būtiski mainījusies kopš 2011. gada, tādēļ šīs 
aplēses, visticamāk, ir attiecināmas arī uz 2016. gadu. 
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45. attēls. Pārrobežu e-komercijas kopu dendrogramas (patērētāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011). 

 

Kopas parasti ir sagrupētas ap vienu lielu valsti, un lielākajai daļai katras kopas valstu ir vienādas vai ļoti 

līdzīgas valodas (izņemot kopu, kas ietver pārējās ES valstis, kurām ir atšķirīgas valodas (to nosaucām par 

kopu „Citas valstis”)), kā norādīts 46. attēlā.  

46. attēls. Izcelsmes valsts iedzīvotāju vidējais īpatsvars, kas runā galamērķa valsts 
valodā — sadalījumā pēc kopām (patērētāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c). 

Kopām ir līdzīgas pārrobežu e-komercijas tendences. Attiecībā uz trim kopām, kas izveidojušās ap Vāciju, 

Apvienoto Karalisti un Franciju, kā arī uz Čehijas un Slovākijas kopu, ir vērojama daudz intensīvāka 

pārrobežu plūsma kopas valstīs, salīdzinot ar pārrobežu plūsmu starp citu kopu valstīm. Savukārt kopā 

„Citas valstis”, kas ietver dažādas valstis ar atšķirīgām valodām, ir vērojams pretējais. 
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47. attēls. Vidējās pārrobežu e-komercijas salīdzinājums kopās un starp tām — sadalījumā pēc kopām 
(patērētāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c). 

 

Neatkarīgi no kopas lielākajai daļai tiešsaistes klientu ir arī spēcīgas e-komercijas saiknes ar AK un Vāciju, 

kā arī savā ziņā ar Franciju, kas ir Eiropas pārrobežu e-komercijas čempioni, kā redzams 48. attēlā. Nelielo 

pārrobežu plūsmu starp citu kopu valstīm galvenokārt nodrošina minētās lielās valstis. 
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48. attēls. Pārrobežu e-komercija sadalījumā pēc kopām (patērētāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011). 

 

7.4.2 Piedāvājuma puse 

Mainīgais rādītājs, lai aplēstu attālumu starp valstīm, ir to tiešsaistes pārrobežu mazumtirgotāju skaits, 

kas 2015. gadā veica pārdošanas darījumus ar privātpersonām. Lai aprēķinātu šo vērtību, tika izmantota 

Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datu kopa „Uzņēmumi, kas veic tiešsaistes darbības” (European 

Commission, 2015c), kas ietver informāciju par valstīm, uz kurām mazumtirgotāji pārdod. Pamatojoties 

šo rādītāju katram valstu pārim, divu valstu attālums ir 1-(vienas valsts tiešsaistes mazumtirgotāju 

augstākais īpatsvars, kas pārdod uz citu valsti/100).  

Analīzi veica, izmantojot Ward algoritmu. Ir konstatēta līdzīga 6 kopu tendence, kā norādīts dendrogramā 

49. attēlā.  
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49. attēls. Pārrobežu e-komercijas kopu dendrogramas (mazumtirgotāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015c). 

 

Galvenā atšķirība ir tāda, ka Spānija un Portugāle nonāk angļu-ibēriešu grupā, savukārt Grieķija nonāk 

grupā „Citas valstis”. Tāpat ir vērojamas dažas nelielas atšķirības attiecībā uz Baltijas valstīm, kas nonāk 

Skandināvijas grupā. Grupas joprojām galvenokārt veidojas ap kādu lielu valsti, un lielākajai daļai kopas 

valstu ir tā pati vai ļoti līdzīga valoda, kā norādīts 50. attēlā. 

 

50. attēls. Pārrobežu e-komercijas kopas (mazumtirgotāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015c). 

Mazumtirgotāji parasti pārdod uz valstīm vienas grupas ietvaros, izņemot grupu „Citas valstis”. Šo grupu 

ir īpaši interesanti analizēt. Tiešsaistes tirgotāji šajās valstīs parasti nepārdod uz citām valstīm ne grupas 
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ietvaros, ne starp grupām. Būtībā to uzņēmumu, kas tiešsaistē pārdod uz citām valstīm, ir mazākais 

īpatsvars. Tas ir loģiski, ja ņemam vērā, ka šīs grupas valstīm nav kopīgas valodas, tādēļ tām ir īpaši 

sarežģīti pārdot uz citām valstīm. Tomēr tas rada izteiktas bažas, jo lielākā daļa šīs kopas valstu ir mazāku 

valodu valstis, kas nerisināto valodu barjeru dēļ nonāk īpaši nelabvēlīgā situācijā. 

 

51. attēls. Vidējās pārrobežu e-komercijas salīdzinājums kopās un starp tām — sadalījumā pēc kopām 
(mazumtirgotāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c). 

 

Šīm kopām ir arī līdzīgas e-komercijas tendences, kā redzams 52. attēlā. Neatkarīgi no kopas lielākā daļa 

mazumtirgotāju parasti pārdod uz tādām lielām valstīm kā AK, Vācija un Francija, kas ir lielākās 

tautsaimniecības un tādēļ arī potenciāli interesantākie tirgi. Nelielo pārrobežu piedāvājumu starp citu 

kopu valstīm galvenokārt virza uz minētajām lielajām valstīm. Galvenais secinājums ir tāds, ka tiešsaistes 

mazumtirgotāji Eiropā ir stipri sadrumstaloti sešās grupās, kuras galvenokārt nosaka valodu līdzība, un 

ka mazumtirgotāji nemēdz pārdot uz citām valstīm, kas ir ārpus to kopām, izņemot lielās 

tautsaimniecības. Laika gaitā valstis, kam nav kopīgas valodas (galvenokārt kopā „Citas valstis”) nonāk 

īpaši nelabvēlīgā situācijā. 
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52. attēls. Pārrobežu e-komercija sadalījumā pēc kopām (mazumtirgotāju puse) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015c). 

 

7.5 Valodu barjeru ietekmes novērtēšana, izmantojot regresijas analīzi 

Tika analizēta valodu barjeru ietekme, izmantojot pārrobežu starptautiskās tirdzniecības „gravitācijas 

modeli”, kas ir galvenā starptautisko plūsmu analizēšanas metode. „Gravitācijas modelis” atbilst Ņūtona 

gravitācijas teorijai, proti, ka pievilkšanās spēks (starptautisko plūsmu apjoms) ir saistīts ar planētu 

lielumu (valstīm) un attālumu starp tām. Attālums attiecas ne tikai uz fizisko attālumu, bet arī citiem 

valstu savstarpējo attiecību komponentiem, piemēram, valodu „attālumu”, vai konkrētām izcelsmes un 

galamērķa valstu rādītājiem, kas varētu ietekmēt plūsmas (piemēram, regulējuma kvalitāte, bezdarba 

līmenis utt.). Sīki izklāstīts skaidrojums par e-komercijai piemēroto gravitācijas modeli ir pieejams 

(Cardona et al., 2015). 

Šajā pētījumā tika analizēta valodu barjeru ietekme uz trim mainīgajiem, proti, darba ņēmēju pārrobežu 

mobilitāti, pārrobežu e-komerciju (pieprasījuma puse) un pārrobežu e-komerciju (piedāvājuma puse). 
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7.5.1 Darba ņēmēju pārrobežu mobilitātes modeļa analīze 

Tika analizēta darba ņēmēju mobilitātes plūsma starp 27 ES dalībvalstīm 2009. gadā. Horvātija analīzē nav 

ietverta, jo par šo valsti Eirobarometra apsekojumā Nr. 77.1 (Eiropas Komisija, 2014.a gads) nebija pieejami 

dati. Tika izstrādāta datu kopa ar 702 variantiem (27 izcelsmes valstis x 27 galamērķa valstis, izņemot 

konkrētās valsts pāri ar sevi pašu). 

7.5.1.1 Testa kritērijs 

Testa kritērijs ir ES iedzīvotāji, kas pašreiz dzīvo un strādā vai ir iepriekš dzīvojuši vai strādājuši valstī, 

kura nav viņu pilsonības valsts. Tika izmantota Eirobarometra apsekojuma Nr. 72.5 datu kopa (European 

Commission, 2009), kas ietver konkrētu tematu par ģeogrāfisko un darbaspēka tirgus mobilitāti. Ja 

persona pašreiz dzīvo un strādā valstī, kura nav personas pilsonības valsts, šis novērojums tiek ietverts 

modelī. Galamērķa valsts ir valsts, kurā persona pašreiz dzīvo. Datu kopa arī ietver informāciju par pēdējo 

valsti, kurā persona dzīvoja un strādāja. Ja persona pašreiz dzīvo savā valstī un ir minējusi, ka ir iepriekš 

dzīvojusi un strādājusi ārvalstī, šis novērojums tiek ietverts modelī. Galamērķa valsts ir pēdējā ārvalsts, 

kurā persona dzīvoja un strādāja. No 1842 novērojumiem bija 12 novērojumi par iedzīvotājiem ar 

dubultpilsonību. Šie 12 novērojumi tika ietverti kā citi iedzīvotāji. Būtu arī iespējams šos novērojumus 

izslēgt no modeļa. Neatkarīgi no piemērotās pieejas, nelielā novērojumu skaita dēļ rezultāti būtu gandrīz 

vienādi. 

7.5.1.2 Neatkarīgais mainīgais 

Lai aprēķinātu valodu barjeras starp valstīm, tika izmantota Eirobarometra apsekojuma Nr. 77.1 datu 

kopa, kas ietver daudzvalodības tematu (European Commission, 2014a). Apsekojumā ir iekļauti konkrēti 

jautājumi par svešvalodu zināšanām un prasmju līmeni (ļoti labs, labs un pamata) 2011. gadā. 

Pamatojoties uz jautājumiem, tika sagrupētas valodu līdzības starp izcelsmes valsti un galamērķa valsti 

četrās grupās, proti, zemas valodu barjeras (vairāk nekā 85 % iedzīvotāju izcelsmes valstī vismaz labā 

līmenī runā vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām42), vidēji zemas valodu barjeras (50 %–85 %), 

vidēji augstas valodu barjeras (15 %–50 %) un augstas valodu barjeras (mazāk nekā 15 %). Tika izmantoti 

2011. gada dati, jo tā ir vienīgā pieejamā datu kopa, kas nodrošina bagātīgu informāciju par svešvalodām. 

Lai gan 2011. gada datu izmantošana, analizējot ietekmi uz 2009. gada mainīgo, var izraisīt nelielu kļūdu, 

uzskatām, ka rezultāti vienalga ir uzticami, jo novērojām, ka svešvalodas pratēju īpatsvars valstīs, 

visticamāk, palielinās ļoti lēni (sk. 15. attēlu). 

7.5.1.3 Kontroles mainīgie 

Galamērķa valsts tirgus lielums ir šīs valsts 2009. gada IKP43 (EUROSTAT, 2016c). 

Izcelsmes valsts lielums ir šīs valsts kopējais iedzīvotāju skaits 2009. gadā (European Commission, 2016g). 

Attālumu starp valstīm aprēķina, izmantojot R bibliotēkas cshapes (Weidmann, Kuse, & Gleditsch, 2011). 

Modelī tika ietverts vidējais attālums un formāls mainīgais, lai norādītu, vai valstīm ir kopīgas robežas vai 

nē. 

                                                           

 

42 Ir jāuzskata, ka oficiālā valsts vai reģionālā valoda valstī ir liela valoda, ja to vismaz labā līmenī prot vairāk nekā 
10 % iedzīvotāju. Piemērojot šādu procedūru, tika izslēgtas tās reģionālās valodas, kurās runā ļoti neliels īpatsvars 
valsts iedzīvotāju. Oficiālo valodu saraksts ir ņemts no (Nations Online Project, 2016). Izņēmums tika piemērots 
Čehijas Republikai, kur slovēņu valoda ir tikpat kā oficiālā valoda (Wikipedia, 2016), un šajā gadījumā netika 
attiecināts 10 % noteikums. 

43 Pašreizējās cenās un iekšzemes kopprodukts tirgus cenās. 
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Tāpat modelī tika ietverta galamērķa valsts regulatīvā kvalitāti, izmantojot 2009. gada regulatīvās 

kvalitātes mainīgo no pasaules līmeņa pārvaldes rādītājiem (World Bank, 2016). Paredzams, ka cilvēki 

tiecas pārcelties uz uzticamākām valstīm. 

Tika ietverts izcelsmes un galamērķa valsts 2009. gada IKP uz iedzīvotāju, lai kontrolētu valstu pārticības 

rādītājus (European Commission, 2016g; EUROSTAT, 2016c). 

Tāpat tika ietverts izcelsmes un galamērķa valsts bezdarba līmenis 2009. gadā (Eurostat, 2014). Ir 

paredzams, ka cilvēki pārceļas no valstīm ar augstāku bezdarba līmeni uz valstīm ar zemāku bezdarba 

līmeni, kur darba atrašana, visticamāk, būs vieglāka. 

7.5.1.4 Empīriskais modelis 

Gravitācijas modeļus parasti aplēš, izmantojot žurnāla-žurnāla modeli, jo šis modelis kļūst lineārs un par 

koeficientu kļūst elastīgi faktori, kas norāda testa kritērija izmaiņu procentu attiecībā pret neatkarīgā 

mainīgā izmaiņu procentu. Formāla vai formāli pārveidota faktora mainīgā gadījumā koeficientu reizina 

ar 100, un tas norāda testa kritērija izmaiņu procentu, ja formālā faktora nosacījums paliek nemainīgs. 

Tomēr, kā aprakstījuši Cardona et al. (2015), šie modeļi ir saistīti ar zināmām pretrunām kļūdas nosacījuma 

heteroskedastikas dēļ, kā arī tādēļ, ka dažiem novērojumiem ir nulles vērtības, kas netiek ietvertas modelī, 

izmantojot žurnāla transformācijas. Tādēļ tika izmantoti vairāki modeļi, lai nodrošinātu uzticamākus 

rezultātus (Poisson, Poisson bez nulles vērtībām, OLS bez nulles vērtībām, OLS ar fiksētiem valstu 

formālajiem faktoriem pēc (Feenstra, 2002) ierosinājuma un Tobit nulles papildināto modeli). Tika izvēlēti 

Poison modeļa rezultāti, jo tie, visticamāk, ir precīzāki gravitācijas modeļos, kā pierādījuši (Silva & 

Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsu modeļa žurnāla-žurnāla formula ir šāda: 

 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 ( 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 + 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) +  𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) + 𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) +

𝛽5 log(𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑) + 𝛽6 log(𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑜) + 𝛽7 log(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑) +

𝛽8 log(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜) +  휀  

 

Tika aprēķinātas rezultātu standarta kļūdas, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas. Tāpat standarta 

kļūdas tika aprēķinātas, izmantojot kuplināšanu ar 10 000 mijiedarbību. 

7.5.1.5 Rezultāti 

Analīzes rezultāti, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas un kuplināšanu, ir norādīti 21. un 22. tabulā. 

Zemas valodu barjeras paaugstina to ES iedzīvotāju īpatsvaru, kas ir dzīvojuši un strādājuši citā ES valstī, 

par 117,7 %, un statistiski tas ir nozīmīgs rādītājs. Ar valstu lielumu saistītie mainīgie ir tuvu 1, kā tika 

paredzēts. Attālumam ir prognozētā vērtība, savukārt valsts izvietojumam kaimiņos nav nozīmes. 

Izcelsmes valsts regulatīvā kvalitāte un IKP uz iedzīvotāju ir svarīgi, un tiem ir prognozētā vērtība. 

Galamērķa valsts bezdarba līmenis arī ir svarīgs, bet tas saņēma neprognozētu vērtību. 
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21. tabula. Regresijas rezultāti darba ņēmēju pārrobežu mobilitātei, izmantojot koncentrētās standarta 
kļūdas 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

141 

22. tabula. Regresijas rezultāti darba ņēmēju pārrobežu mobilitātei, izmantojot kuplināšanu 
(10 000 mijiedarbības) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

7.5.2 Pārrobežu e-komercijas analīze (pieprasījuma puse) 

Tika analizēti iedzīvotāji, kas 2011. gadā tiešsaistē veica pārrobežu pirkumus ES 27 dalībvalstīs. Horvātija 

analīzē nav ietverta, jo par šo valsti Eirobarometra apsekojumā Nr. 77.1 (Eiropas Komisija, 2014.a gads) 



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

142 

nebija pieejami dati. Tika izstrādāta datu kopa ar 702 variantiem (27 izcelsmes valstis x 27 galamērķa 

valstis, izņemot konkrētās valsts pāri ar sevi pašu). 

7.5.2.1 Testa kritērijs 

Testa kritērijs ir tiešsaistes pārrobežu pircēju skaits. Lai aprēķinātu šo vērtību, tika izmantoti 2011. gada44 

dati par to tiešsaistes pārrobežu pircēju īpatsvaru, kas iepērkas kādā citā no Civic Consulting (2011) 

pētījumā ietvertajām valstīm. Pamatojoties uz šo īpatsvaru un izmantojot Eurostat (EUROSTAT, 2016a) 

datus par tiešsaistes klientiem, tika aprēķināts tiešsaistes pārrobežu pircēju skaits visās ES valstīs. 

7.5.2.2 Neatkarīgais mainīgais 

Lai aprēķinātu valodu barjeras starp valstīm, tika izmantota Eirobarometra apsekojuma Nr. 77.1 datu 

kopa, kas ietver daudzvalodības tematu (European Commission, 2014a). Apsekojumā ir iekļauti konkrēti 

jautājumi par svešvalodu zināšanām un prasmju līmeni (ļoti labs, labs un pamata) 2011. gadā. 

Pamatojoties uz jautājumiem, tika sagrupētas valodu līdzības starp izcelsmes valsti un galamērķa valsti 

četrās grupās, proti, zemas valodu barjeras (vairāk nekā 85 % iedzīvotāju izcelsmes valstī vismaz labā 

līmenī runā vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām45), vidēji zemas valodu barjeras (50 %–85 %), 

vidēji augstas valodu barjeras (15 %–50 %) un augstas valodu barjeras (mazāk nekā 15 %).  

7.5.2.3 Kontroles mainīgie 

Galamērķa valsts tirgus lielums ir šīs valsts 2011. gada IKP46 (EUROSTAT, 2016c). Paredzams, ka IKP būs 

e-tirgus pievilcības aizstājējvērtība. Valstīm ar lielāku IKP, visticamāk, ir konkurētspējīgāks e-veikalu 

piedāvājums.  

Izcelsmes valsts „tirgus lielums” tika aprēķināts, izmantojot to iedzīvotāju skaitu, kas iepērkas tiešsaistē 

(EUROSTAT, 2016a). Mūsuprāt, šie dati atspoguļo izcelsmes valsts tiešsaistes tirgus lielumu precīzāk nekā 

valsts IKP. 

Attālumu starp valstīm aprēķina, izmantojot R bibliotēkas cshapes (Weidmann et al., 2011). Modelī tika 

ietverts vidējais attālums un formāls mainīgais, lai norādītu, vai valstīm ir kopīgas robežas vai nē. 

Tāpat modelī tika ietverta galamērķa valsts regulatīvā kvalitāte, izmantojot 2011. gada regulatīvās 

kvalitātes mainīgo no pasaules līmeņa pārvaldes rādītājiem (World Bank, 2016). Paredzams, ka cilvēki 

tiecas iepirkties uzticamākās valstīs. 

Pēc tam tika ietverti trīs formālie mainīgie gadījumos, kad galamērķa valsts bija DE, UK vai FR, jo šīs trīs 

valstis, šķiet, ir iecienītākās galamērķa valstis pārrobežu pirkumiem tiešsaistē (Civic Consulting, 2011). 

7.5.2.4 Empīriskais modelis 

Gravitācijas modeļus parasti aplēš, izmantojot žurnāla-žurnāla modeli, jo šis modelis kļūst lineārs un par 

koeficientu kļūst elastīgi faktori, kas norāda testa kritērija izmaiņu procentu attiecībā pret neatkarīgā 

mainīgā izmaiņu procentu. Formāla vai formāli pārveidota faktora mainīgā gadījumā koeficientu reizina 

ar 100, un tas norāda testa kritērija izmaiņu procentu, ja formālā faktora nosacījums paliek nemainīgs. 

                                                           

 

44 Tika novērots, ka pārrobežu e-komercijas daļa kopējā e-komercijā nav būtiski mainījusies kopš 2011. gada, tādēļ šīs 
aplēses, visticamāk, ir attiecināmas arī uz 2016. gadu. 

45 Ir jāuzskata, ka oficiālā valsts vai reģionālā valoda valstī ir liela valoda, ja to vismaz labā līmenī prot vairāk nekā 
10 % iedzīvotāju. Piemērojot šādu procedūru, tika izslēgtas tās reģionālās valodas, kurās runā ļoti neliels īpatsvars 
valsts iedzīvotāju. Oficiālo valodu saraksts ir ņemts no (Nations Online Project, 2016). Izņēmums tika piemērots 
Čehijas Republikai, kur slovēņu valoda ir tikpat kā oficiālā valoda (Wikipedia, 2016), un šajā gadījumā netika 
attiecināts 10 % noteikums. 

46 Pašreizējās cenās un iekšzemes kopprodukts tirgus cenās. 
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Tomēr, kā aprakstījuši Cardona et al. (2015), šie modeļi ir saistīti ar zināmām pretrunām kļūdas nosacījuma 

heteroskedastikas dēļ, kā arī tādēļ, ka dažiem novērojumiem ir nulles vērtības, kas netiek ietvertas modelī, 

izmantojot žurnāla transformācijas. Tādēļ tika izmantoti vairāki modeļi, lai nodrošinātu uzticamākus 

rezultātus (Poisson, Poisson bez nulles vērtībām, OLS bez nulles vērtībām, OLS ar fiksētiem valstu 

formālajiem faktoriem pēc (Feenstra, 2002) ierosinājuma un Tobit nulles papildināto modeli). Tika izvēlēti 

Poison modeļa rezultāti, jo tie, visticamāk, ir precīzāki gravitācijas modeļos, kā pierādījuši (Silva & 

Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsu modeļa žurnāla-žurnāla formula ir šāda: 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 (𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) + 𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) +

𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) + 𝛿6 (𝐷𝐸 𝑑) + 𝛿7 (𝑈𝐾 𝑑) + 𝛿8 (𝐹𝑅 𝑑) + 휀  

 

tika aprēķinātas rezultātu standarta kļūdas, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas. Tāpat standarta 

kļūdas tika aprēķinātas, izmantojot kuplināšanu ar 10 000 mijiedarbību. 

7.5.2.5 Rezultāti 

Analīzes rezultāti, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas un kuplināšanu, ir norādīti 23. un 24. tabulā. 

Zemas valodu barjeras par 142 % palielina tiešsaistes klientu skaitu, kas iepērkas pārrobežās, salīdzinot ar 

situāciju ar augstām valodu barjerā. Tas nozīmē, ka pārrobežu pircēju skaits ir 4,14 (sag.(1,42)) reizes 

lielāks starp valstīm ar zemām valodu barjerām nekā starp valstīm ar augstām valodu barjerām. Valstu 

tirgus lieluma koeficients ir tuvu 1, kā tika paredzēts. Attiecībā uz attālumu un to, vai divas valstis ir 

kaimiņvalstis vai nē, var redzēt, ka attāluma ietekme ir ļoti maza, savukārt kopīgu robežu ietekme ir 

būtiskāka (44 % palielinājums attiecībā uz tiešsaistes pārrobežu pircēju skaitu starp kaimiņvalstīm). Tomēr 

šī ietekme vienalga ir krietni mazāka nekā valodu barjeru ietekme, liecinot, ka pircējiem nav svarīgs 

galamērķa valsts attālums, bet gan spēja efektīvi saprast saziņu ar attiecīgo ārvalsts veikalu. Būtisks ir arī 

regulatīvā mainīgā koeficients. Visticamāk, cilvēki dod priekšroku pirkumiem uzticamākās valstīs. 

Formālās valstis DE, UK un FR gadījumā sniedza paredzēto rezultātu, lai gan tikai DE un UK rezultāti ir 

būtiski. 
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23. tabula. Regresijas rezultāti attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes klientiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

145 

24. tabula. Regresijas rezultāti attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes klientiem, izmantojot kuplināšanu 
(10 000 mijiedarbības) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

7.5.2.6 Valodu barjeru neesamības ietekmes simulācija uz pārrobežu tiešsaistes 

klientiem 

Izmantojot šos rezultātus, var aplēst, kas notiktu teorētiska scenārija gadījumā, ja kvalitatīvas HLT būtu 

vienkāršs un efektīvs e-komercijas tīmekļa vietņu automatizētās tulkošanas līdzeklis. Šajā scenārijā tika 
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pieņemts, ka valodu barjeras starp visām valstīm ir zemas, jo visas tīmekļa vietnes būtu automatizēti 

iztulkotas patērētājiem vēlamajā valodā, meklētājprogrammas varētu viegli atsaukties uz šīm vietnēm un 

arī pēcpārdošanas apkalpošanu varētu sniegt patērētāja valodā.  

Vidējais pārrobežu tiešsaistes pircēju īpatsvars kopējā skaitā tiešsaistes klientu (pēc izcelsmes un 

galamērķa valsts) palielināsies no pašreizējiem 4,3 % līdz 13 %. Vēl interesantāka ir analīze, izmantojot 

pašreizējā sadrumstalotā tirgus grupas. Ir noteikts Eiropas e-komercijas patērētāju vidējais īpatsvars, kas 

iepērkas citā ES valstī, sadalījumā pēc grupām un pašreizējā situācijā, kā arī teorētiskā situācijā, ja valodu 

barjeras būtu pārvarētas. Turpmāk 53. attēlā norādītie rezultāti liecina, ka lietotāju īpatsvars pieaugtu 

daudz līdzsvarotāk. To lietotāju vidējais īpatsvars, kas iepērkas no citām valstīm, būtiski pieaugtu visās 

grupās (līdz 11 %–15 %), savukārt pašreizējā situācijā visas vērtības ir zemākas par 5 %, un valstis no 

grupas „Citas valstis” nepārprotami atpaliek (3,8 %). Valodu barjeru pārvarēšana sekmēs tirgus 

paplašināšanos un efektivitāti, kas jo īpaši sniegs ieguvumus valstīm bez kopīgas valodas ar citām Eiropas 

valstīm.  

 

53. attēls. Pārrobežu tiešsaistes klientu īpatsvars kopējā tiešsaistes klientu skaitā — sadalījumā pēc 
kopām un atkarībā no valodu barjerām (kastīšu diagramma un vidējais) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

 

Šī ietekme ir arī būtiska, analizējot tiešsaistes klientu galamērķa valstis. Lielāko ieguvumu gūtu lielās 

tautsaimniecības, kam, visticamāk, ir pievilcīgāki un konkurētspējīgāki tiešsaistes mazumtirdzniecības 

tirgi. Tomēr pat valstis, kas pašreiz saņem nenozīmīgu pārrobežu e-komercijas plūsmu, varētu novērot 

būtisku pieaugumu attiecībā uz citu valstu lietotāju vidējo īpatsvaru (no 1 % pašreizējā situācijā līdz pat 

6 % valstīm no grupas „Citas valstis”).  

7.5.3 Pārrobežu e-komercijas analīze (piedāvājuma puse) 

Tika analizēti mazumtirgotāji, kas 2015. gadā veica pārrobežu tirdzniecību tiešsaistē no ES 27 valstīm 

2011. gadā. Horvātija analīzē nav ietverta, jo par šo valsti Eirobarometra apsekojumā Nr. 77.1 (Eiropas 

Komisija, 2014.a gads) nebija pieejami dati. Tika izstrādāta datu kopa ar 702 variantiem (27 izcelsmes 

valstis x 27 galamērķa valstis, izņemot konkrētās valsts pāri ar sevi pašu). 



Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

147 

7.5.3.1 Testa kritērijs 

Testa kritērijs ir to tiešsaistes pārrobežu mazumtirgotāju skaits, kas 2015. gadā veica pārdošanas darījumus 

ar privātpersonām. Lai aprēķinātu šo vērtību, tika izmantota Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datu 

kopa „Uzņēmumi, kas veic tiešsaistes darbības” (European Commission, 2015c), kas ietver informāciju par 

valstīm, uz kurām mazumtirgotāji pārdod. 

7.5.3.2 Neatkarīgais mainīgais 

Lai aprēķinātu valodu barjeras starp valstīm, tika izmantota Eirobarometra apsekojuma Nr. 77.1 datu 

kopa, kas ietver daudzvalodības tematu (European Commission, 2014a). Apsekojumā ir iekļauti konkrēti 

jautājumi par svešvalodu zināšanām un prasmju līmeni (ļoti labs, labs un pamata) 2011. gadā. 

Pamatojoties uz jautājumiem, tika sagrupētas valodu līdzības starp izcelsmes valsti un galamērķa valsti 

četrās grupās, proti, zemas valodu barjeras (vairāk nekā 85 % iedzīvotāju izcelsmes valstī vismaz labā 

līmenī runā vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām47), vidēji zemas valodu barjeras (50 %–85 %), 

vidēji augstas valodu barjeras (15 %–50 %) un augstas valodu barjeras (mazāk nekā 15 %). Tika izmantoti 

2011. gada dati, jo tā ir vienīgā pieejamā datu kopa, kas nodrošina bagātīgu informāciju par svešvalodām. 

Lai gan 2011. gada datu izmantošana, analizējot ietekmi uz 2015. gada mainīgo, var izraisīt nelielu kļūdu, 

jāuzskata, ka rezultāti vienalga ir uzticami, jo tika novērots, ka svešvalodas pratēju īpatsvars valstīs, 

visticamāk, attīstās ļoti lēni (sk. 15. attēlu). 

7.5.3.3 Kontroles mainīgie 

Galamērķa valsts tirgus lielums ir šīs valsts 2011. gada IKP48 (EUROSTAT, 2016c). Paredzams, ka IKP būs 

e-tirgus pievilcības aizstājējvērtība. Valstīm ar lielāku IKP, visticamāk, ir konkurētspējīgāks e-veikalu 

piedāvājums.  

Tika aplēsts izcelsmes valsts „tirgus lielums”, izmantojot mazumtirgotājus, kas tiešsaistē pārdod 

privātpersonām, no Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datu kopas („Uzņēmumi, kas veic tiešsaistes 

darbības”) (European Commission, 2015c). Mūsuprāt, šie dati atspoguļo izcelsmes valsts tiešsaistes 

mazumtirdzniecības tirgus lielumu precīzāk nekā valsts IKP. 

Attālumu starp valstīm aprēķina, izmantojot R bibliotēkas cshapes (Weidmann et al., 2011). Modelī tika 

ietverts vidējais attālums un formāls mainīgais, lai norādītu, vai valstīm ir kopīgas robežas vai nē. 

Tāpat modelī tika ietverta galamērķa valsts regulatīvā kvalitāte, izmantojot 2015. gada regulatīvās 

kvalitātes mainīgo no pasaules līmeņa pārvaldes rādītājiem (World Bank, 2016). Paredzams, ka cilvēki 

tiecas iepirkties uzticamākās valstīs. 

Šajā gadījumā netika ietvertas formālās valstis DE, UK un FR, jo netika konstatēti nekādi pierādījumi, ka 

mazumtirgotāju dotu izteiktu priekšroku pārdošanai uz šiem tirgiem.  

7.5.3.4 Empīriskais modelis 

Gravitācijas modeļus parasti aplēš, izmantojot žurnāla-žurnāla modeli, jo šis modelis kļūst lineārs un par 

koeficientu kļūst elastīgi faktori, kas norāda testa kritērija izmaiņu procentu attiecībā pret neatkarīgā 

                                                           

 

47 Ir jāuzskata, ka oficiāla valsts vai reģionālā valoda valstī ir liela valoda, ja to vismaz labā līmenī prot vairāk nekā 
10 % iedzīvotāju. Piemērojot šādu procedūru, tika izslēgtas tās reģionālās valodas, kurās runā ļoti neliels īpatsvars 
valsts iedzīvotāju. Oficiālo valodu saraksts ir ņemts no (Nations Online Project, 2016). Izņēmums tika piemērots 
Čehijas Republikai, kur slovēņu valoda ir tikpat kā oficiālā valoda (Wikipedia, 2016), un šajā gadījumā netika 
attiecināts 10 % noteikums. 

48 Pašreizējās cenās un iekšzemes kopprodukts tirgus cenās. 
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mainīgā izmaiņu procentu. Formāla vai formāli pārveidota faktora mainīgā gadījumā koeficientu reizina 

ar 100, un tas norāda testa kritērija izmaiņu procentu, ja formālā faktora nosacījums paliek nemainīgs. 

Tomēr, kā aprakstījuši Cardona et al. (2015), šie modeļi ir saistīti ar zināmām pretrunām kļūdas nosacījuma 

heteroskedastikas dēļ, kā arī tādēļ, ka dažiem novērojumiem ir nulles vērtības, kas netiek ietvertas modelī, 

izmantojot žurnāla transformācijas. Tādēļ tika izmantoti vairāki modeļi, lai nodrošinātu uzticamākus 

rezultātus (Poisson, Poisson bez nulles vērtībām, OLS bez nulles vērtībām, OLS ar fiksētiem valstu 

formālajiem faktoriem pēc (Feenstra, 2002) ierosinājuma un Tobit nulles papildināto modeli). Tika izvēlēti 

Poison modeļa rezultāti, jo tie, visticamāk, ir precīzāki gravitācijas modeļos, kā pierādījuši (Silva & 

Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsu modeļa žurnāla-žurnāla formula ir šāda: 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 (𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) + 𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) +

𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) + 휀  

Tika aprēķinātas rezultātu standarta kļūdas, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas. Tāpat standarta 

kļūdas tika aprēķinātas, izmantojot kuplināšanu ar 10 000 mijiedarbību. 

7.5.3.5 Rezultāti 

Analīzes rezultāti, izmantojot koncentrētās standarta kļūdas un kuplināšanu, ir norādīti 25. un 26. tabulā. 

Šķiet, ka būtiska ietekme ir loģistikai, jo valsts izvietojuma kaimiņos faktors ir augstāks nekā patērētāju 

modelī (60 % palielinājums salīdzinājumā ar 44 %) un arī attāluma ietekme ir daudz lielāka un ļoti būtiska. 

Tas atbilst 27. attēlā aprakstītajiem šķēršļiem. Tiešsaistē tirgojošo veikalu īpatsvars vienalga ir lielāks 

gadījumā, ja valodu barjeras ir ļoti zemas (1,6 reizes lielāks, sag. (0,468)). Galamērķa valsts regulatīvā 

kvalitāte kļūst nebūtiska. Kopumā šķiet, ka uzņēmumi apsver iespēju veikt tirdzniecības darījumus ar citu 

valsti, ja galamērķa valsts atrodas tuvu pārdevēja valstij un ja tām ir kopīga valoda. 
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25. tabula. Regresijas rezultāti attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes mazumtirgotājiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c).  



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

150 

26. tabula. Regresijas rezultāti attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes mazumtirgotājiem, izmantojot 
kuplināšanu (10 000 mijiedarbības) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

 

7.5.3.6 Valodu barjeru neesamības ietekmes simulācija uz pārrobežu tiešsaistes 

pārdevējiem 

Izmantojot šos rezultātus, var aplēst, kas notiktu teorētiska scenārija gadījumā, ja kvalitatīvas HLT būtu 

vienkāršs un efektīvs e-komercijas tīmekļa vietņu automatizētās tulkošanas līdzeklis. Šajā scenārijā tika 

pieņemts, ka valodu barjeras starp visām valstīm ir zemas, jo visas tīmekļa vietnes būtu automatizēti 

iztulkotas patērētājiem vēlamajā valodā, meklētājprogrammas varētu viegli atsaukties uz šīm vietnēm un 

arī pēcpārdošanas apkalpošanu varētu sniegt patērētāja valodā.  
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Vidējais pārrobežu tiešsaistes pārdevēju īpatsvars kopējā skaitā tiešsaistes pārdevēju (pēc izcelsmes un 

galamērķa valsts) palielināsies no pašreizējiem 5 % līdz 7,6 %. Rezultāti sadalījumā pēc izcelsmes un 

galamērķa valstīm ir norādīti 54. attēlā. Arī šajā gadījumā visās grupās palielināsies to uzņēmumu vidējais 

īpatsvars, kas tiešsaistē pārdod uz citām ES valstīm. Interesanti, ka palielinājums jo īpaši sniegs ieguvumus 

to grupu valstīm, kurās pašreiz ir mazāks īpatsvars tiešsaistes mazumtirgotāju, kas veic tirdzniecības 

darījumus uz ārvalstīm. To uzņēmumu vidējais īpatsvars, kas tiešsaistē pārdod uz citām valstīm, būtu virs 

6 % visās grupās, savukārt pašreizējā situācijā valstis grupā „Citas valstis” nepārprotami atpaliek (2 % 

salīdzinājumā ar 8 % franču-holandiešu grupā).  

 

54. attēls. Vidējais valstu pārrobežu tiešsaistes veikalu īpatsvars kopējā tiešsaistes veikalu 
skaitā — sadalījumā pēc kopām un atkarībā no valodu barjerām (kastīšu diagramma un vidējais) 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c). 

 

7.5.4 Ierobežojumi 

Galvenais ierobežojums ir tikai viena gada apsvēršana analīzes ietvaros (2009. gada darba ņēmēju 

mobilitātes gadījumā, 2011. gads tiešsaistes klientu gadījumā un 2015. gads tiešsaistes mazumtirgotāju 

gadījumā). Tā vietā, lai apzinātu vidējo ietekmi, rezultāti, iespējams, ir saistīti ar konkrētā gada īpatnībām, 

kas varētu apdraudēt koeficientu aplēšu objektivitāti. Tomēr nav pieejamas garengriezuma datu kopas, 

lai būtu iespējama uzticama vairāku gadu analīze. 

Vēl viens ierobežojums ir 2011. gada valodu barjeru ņemšana vērā, analizējot darba ņēmēju mobilitāti 

2009. gadā un tiešsaistes mazumtirgotājus 2015. gadā. Lai gan tas var izraisīt nelielu neobjektivitāti,  

jāuzskata, ka rezultāti vienalga ir uzticami, svešvalodas pratēju īpatsvars valstīs, visticamāk, attīstās lēni. 

Rezultāti ir jāapsver piesardzīgi, jo valodu līdzības var būt saistītas ne tikai ar pašu valodu, bet arī ar citām 

kultūras līdzībām, kuras modelis nav apzinājis, vai ar augstāku uzticības līmeni starp valstīm vēsturisku 

iemeslu dēļ. 

Visticamāk, nebūtu atbilstīgi pieprasījuma un piedāvājumu modeļus apsvērt katru atsevišķi. Piedāvājums 

un pieprasījums pēc to būtības notiek vienlaikus un parasti viens otru ietekmē. To varētu risināt, 

izmantojot vienlaicīgus vienādojumus un tādas metodes kā divposmu lineāro regresiju ar būtiskiem 
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mainīgajiem, lai atrisinātu vienādojumu. Šajā konkrētajā gadījumā šāda modeļa noteikšana un 

atrisināšana ir sarežģīta, jo novērojumi ir iegūti divos atšķirīgos gados un modelis ir atrisināts, izmantojot 

Poisson regresiju. 

7.6 Tekstizraces analīze 

Ir analizēt šādi dokumenti: 

 Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD tehniskos dokumenti no krājuma ar ziņojumiem 

par Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD veiktajiem pētījumiem 

(478 dokumenti par laikposmu no 2003. līdz 2015. gadam) (DG Connect, 2014); 

 Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD DSM blogs (440 publikācijas par laikposmu no 

2011. gada 6. aprīļa līdz 2016. gada 21. septembrim) (European Commission, 2015e); 

 Eiropas Parlamenta blogi (2006 publikācijas par laikposmu no 2012. gada 2. marta līdz 2016. gada 

28. septembrim) (European Parliament, 2015). 

Tekstizraces analīzē ietvēra turpmāk uzskaitītos ar valodu tehnoloģijām saistītos terminus. 

daudzveidības valoda 

daudzveidības lingvists 

minoritātes valoda 

daudzvalodīgs  

valodas vajadzība  

valodas sarežģījums  

valodas barjera  

automatizētā tulkošana  

runas atpazīšana  

dabiskā valoda  

valoda UN tehnoloģija  

valoda UN dati  

valoda UN lielie dati  

valoda UN mašīnmācīšanās  

valodu tehnoloģijas  

 

Un šādus ar citiem populāriem tehnoloģiju tematiem saistītus terminus. 

e-pārvalde 

mākoņdatošana 

viedtālrunis 

valkājamierīce 

lietu internets 

viedās pilsētas 

lielie dati 

mašīnmācīšanās 

atklātie dati 
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Var rasties šaubas par to, vai ir izvēlēti pareizie termini. Ņemot vērā analīzes būtiskos ierobežojumus, 

joprojām tiek uzskatīts, ka tā sniedz kopumā labu priekšstatu par atšķirībām starp daudzvalodības un 

HLT tematiem salīdzinājumā ar citiem populāriem tehnoloģiju tematiem.  

Ir izmantota lesa izlīdzināšanas metode, lai izkārtotu tendences, izmantojot ggplot pakotnes funkciju 

stat_smooth (noklusējuma vērtības) (Wickham, 2009). 
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7.6.1 Dokumentu skaits sadalījumā pēc terminiem un pēc attīstības 

Turpmāk norādītie dati norāda dokumentu skaitu, ietverot katru terminu sadalījumā pēc gadiem šīm trim 

grupām. 

55. attēls. Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD ziņojumu skaits sadalījumā pēc terminiem 
un gadiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (DG CONNECT, 2014). 
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56. attēls. Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD digitālā vienotā tirgus blogu skaits 
sadalījumā pēc jēdzieniem un gadiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015e). 
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57. attēls. Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta blogu skaits sadalījumā pēc jēdzieniem un gadiem 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Parliament, 2015). 
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7.6.2 Visu analizēto oficiālo ES dokumentu saraksts 

Attēlā turpmāk ir ietverts analizēto oficiālo ES dokumentu saraksts un to teikumu skaits, kuros minēti 

dažādi HLT temati, sadalījumā pēc dokumentiem. 

58. attēls. Analizēto oficiālo ES dokumentu saraksts un teikumu skaits, kuros minēts attiecīgais 
temats 

 

 

 

 

Avots. Sagatavojuši autori. 
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7.7 ES ieguldījums ar HLT saistītos projektos pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020”, CIT-PSP un Septītās pamatprogrammas ietvaros 

 

ES ieguldījums ar HLT saistītos projektos Septītās pamatprogrammas, pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” un CIT-PSP ietvaros ir aplēsts, izmantojot EK sniegtos datus un datu kopu par ES 

finansētajiem projektiem saskaņā ar Septīto pamatprogrammu (European Commission, 2015h) pētniecības 

un tehnoloģiju attīstībai. Turpmākajā attēlā norādīts saraksts ar projektiem un attiecīgo EK finansējumu. 
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27. tabula. Ar HLT saistītie projekti Septītās pamatprogrammas ietvaros 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz EK sniegtajiem datiem. 

 

Acronym Title Maximum EC contribution

ACCEPT Automated Community Content Editing PorTal 1.825.000 €

ACCURAT
Analysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of 

Machine Translation
2.825.000 €

AnnoMarket Annotation Resource Marketplace in the Cloud 1.430.000 €

CASMACAT
Cognitive Analysis and Statistical Methods for Advanced Computer Aided 

Translation
2.500.000 €

CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure 4.100.000 €

CLASSiC Computational  Learning in  Adaptive Systems for  Spoken  Conversation 3.400.000 €

CoSyne Multi-Lingual Content Synchronization for Wikis 2.350.000 €

Dicta-Sign
Sign Language Recognition, Generation and Modelling \n with application in Deaf 

Communication
3.010.879 €

DIRHA Distant-speech Interaction for Robust Home Applications 3.450.000 €

DISCOTEX Distributional Compositional Semantics for Text Processing 1.087.930 €

EMIME Effective Multilingual Interaction in Mobile Environments 3.050.000 €

EU-BRIDGE Bridges Across the Language Divide 7.875.000 €

EUCases EUropean and National CASE Law and Legislation Linked in Open Data Stack 1.499.000 €

EUMSSI EUMSSI- Event Understanding through Multimodal Social Stream Interpretation 2.480.000 €

EuroMatrixPlus Bringing Machine Translation for European Languages to the User 4.266.896 €

EUROSENTIMENT Language Resource Pool for Sentiment Analysis in European Languages 1.930.000 €

EXCITEMENT EXploring Customer Interactions through Textual EntailMENT 3.500.000 €

EXPERT EXPloiting Empirical appRoaches to Translation 3.935.340 €

FAUST Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation 2.850.000 €

FIRST A Flexible Interactive Reading Support Tool 2.008.754 €

GET HOME SAFE
Get Home Safe: Extended Multimodal Search and Communication Systems for 

Safe In-Car Application
3.100.000 €

LANGTERRA
Enhancing the Research Potential of ILSP/”Athena” R.C. in Language Technology in 

the European Research ERA
1.689.320 €

LATEST Advanced LAnguage TEchnology Platform for TranSlaTors (LATEST) 223.002 €

LIDER
LIDER: : Linked Data as an enabler of cross-media and multilingual content 

analytics for enterprises across Europe
1.482.000 €

LiMoSINe Linguistically Motivated Semantic aggregatIon engiNes 2.500.000 €

LT-Web Language Technology in the Web 2.550.000 €

LT COMPASS Guiding Language Technology Paths from Research to Markets 2.950.000 €

LTfLL Language Technology for Lifelong Learning 2.849.604 €

MANTRA Multilingual Annotation of Named Entities and Terminology Resources Acquisition 1.799.888 €

MateCat Machine Translation Enhanced Computer Assisted Translation 2.650.000 €

MEDAR Mediterranean Arabic Language and Speech Technology 798.552 €

METALOGUE
Multiperspective Multimodal Dialogue: dialogue system with metacognitive 

abilities
2.971.000 €

MICO Media in Context 3.452.000 €

MLi Towards a MultiLingual Data  Services infrastructure 2.098.000 €

MOLTO Multilingual On-Line Translation 2.975.000 €

MONNET Multilingual Ontologies for Networked Knowledge 2.362.622 €

MosesCore
Moses Open Source Evaluation and Support Co-ordination for OutReach and 

Exploitation
1.200.000 €

MULTISENSOR
Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment 

Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation
2.965.000 €

OpeNER Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition 1.930.000 €

ORGANIC Self-organized recurrent neural learning for language processing 2.700.000 €

PANACEA
Platform for Automatic, Normalized Annotation and Cost-Effective Acquisition of 

Language Resources for Human Language Technologies
2.685.000 €

PARLANCE Probabilistic Adaptive Real-Time Learning And\nNatural Conversational Engine 3.625.000 €

PHEME Computing Veracity Across Media, Languages, and Social Networks 2.916.000 €

PortDial Language Resources for Portable Multilingual Spoken Dialogue Systems 1.874.040 €

PRESEMT Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT 2.500.000 €

QTLaunchPad
PREPARATION AND LAUNCH OF A LARGE-SCALE ACTION FOR QUALITY 

TRANSLATION TECHNOLOGY
1.914.000 €

QTLeap Quality Translation by Deep Language Engineering Approaches 3.003.000 €

ROCKIT Roadmap for Conversational Interaction Technologies 1.488.000 €

SAVAS Sharing AudioVisual language resources for Automatic Subtitling 1.978.000 €

SENSEI Making Sense of Human-Human Conversation Data 2.650.000 €

SIGNSPEAK

SCIENTIFIC UNDERSTANDING AND VISION-BASED TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT FOR CONTINUOUS SIGN LANGUAGE RECOGNITION AND 

TRANSLATION

2.756.905 €

SIMPLE4ALL Speech synthesis that improves through adaptive learning 3.100.000 €

smeSpire
A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and 

Languages
1.791.000 €

T4ME Net Technologies for the Multilingual European Information Society 5.990.000 €

TaaS Terminology as a Service 1.820.000 €

TIME Translation Research Training: An integrated and intersectoral model for Europe 1.228.978 €

transLectures Transcription and Translation of Video Lectures 3.125.000 €

TrendMiner
Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media 

Streams
3.272.000 €

TTC Terminology extraction, translation tools and comparable corpora 2.025.000 €

X-Like Cross-lingual Knowledge Extraction 3.550.000 €

xLiMe xLiMe – crossLingual crossMedia knowledge extraction 2.987.000 €

TOTAL 160.898.710 €
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28. tabula. Ar HLT saistītie projekti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz EK sniegtajiem datiem. 

 

29. tabula. Ar HLT saistītie projekti CIT-PSP ietvaros 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz EK sniegtajiem datiem. 

 

Izmantojot projekta sākuma datumu, tika aprēķināts gada finansējums HLT projektiem Septītās 

pamatprogrammas ietvaros laikposmam no 2008. līdz 2014. gadam. Rezultāti ir norādīti turpmākajā attēlā. 

Acronym Title Maximum EC contribution

Cracker Cracking the Language Barrier 999.995 €

FREME
Open framework of e-services for multilingual and semantic enrichment of digital 

content
3.212.626 €

HimL Health in my Language 2.949.571 €

LT-Observatory Observatory for LR and MT in Europe 982.563 €

MixedEmotions
Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics 

Markets
3.036.910 €

MMT Modern Machine Translation 2.994.700 €

QT21 Quality Translation 21 3.977.428 €

TraMOOC Translation for Massive open online courses 3.081.148 €

TOTAL 21.234.941 €

Acronym Title Maximum EC contribution

ATLAS Applied Technology for Language-Aided CMS 1.486.810 €

BOLOGNA Bologna Translation Service 1.580.000 €

CESAR CEntral and South-east europeAn Resources 2.080.000 €

EASTIN-CL Crosslingual and multimodal Search in a Portal for Support of Assisted Living 1.075.000 €

FLAVIUS Foreign LAnguage Versions of Internet and User generated Sites 1.850.000 €

GALATEAS
Generalized Analysis of Logs for Automatic Translation and Episodic Analysis of 

Searches
1.850.000 €

iTranslate4EU Internet Translators for all European Languages 1.968.000 €

LetsMT! Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT 1.670.000 €

LISE Legal Language Interoperability Services 1.250.000 €

METANET4U Enhancing the European Linguistic Infrastructure 2.650.000 €

METANORD Baltic and Nordic Parts of the European Open Linguistic Infrastructure 2.250.000 €

MORMED Multilingual Organic Information Management in the Medical Domain 1.111.000 €

MultiLingualWeb Advancing the Multilingual Web, Thematic Network 414.000 €

Organic.Lingua
Demonstrating the potential of a multilingual Web portal for Sustainable 

Agricultural & Environmental Education
1.750.000 €

PLuTO Patent Language Translations Online 2.180.214 €

PROMISLingua
PeRformance Operational and Multilingual Interactive Services to support 

Compliance for SMEs in Europe
2.640.000 €

SUMAT An Online Service for SUbtitling by MAchine Translation 1.800.000 €

TOTAL 29.605.024 €
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59. attēls. Gada ieguldījums ar HLT saistītos projektos Septītās pamatprogrammas ietvaros 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2015h). 

 

  



STOA — Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa 

162 

7.8 Eiropas strukturālo un investīciju fondu piešķīrums (2014.–2020. gads) 

Turpmāk 60. un 61. attēlā ir norādīts ieguldījums uz iedzīvotāju katrā ES valstī Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu 2014.–2020. gada periodā saistībā ar tematiem attiecīgi „MVU konkurētspēja” un 

„Efektīva valsts pārvalde”. Tika sagrupētas valstis atkarībā no tā, vai tajās vairāk nekā 50 % iedzīvotāju 

vismaz labā līmenī zina angļu, franču vai vācu valodu. Valstis, kas saņem lielas Eiropas fondu summas, 

uzrāda arī augstākas valodu barjeras ar trim lielākajām Eiropas valodām, tādēļ tām ir lielāka iespēja gūt 

labumu no HLT izmantošanas. 

 

60. attēls. ES fondu ieguldījums uz iedzīvotāju sadalījumā pēc valstīm tematam „MVU 
konkurētspēja” (atkarībā no valodu barjerām ar lielākajām valodām) 

 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2016f). 
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61. attēls. ES fondu ieguldījums uz iedzīvotāju sadalījumā pēc valstīm tematam „Efektīva valsts 
pārvalde” (atkarībā no valodu barjerām ar lielākajām valodām) 

 

 

Avots. Sagatavojuši autori, balstoties uz (European Commission, 2016f). 

 

 



 



 



ES ir unikāls veidojums, kurā ir vairāk nekā 500 miljoni
iedzīvotāju, kas runā aptuveni 80 dažādās valodās, un, lai gan
daudzvalodība ir viena no galvenajām šā veidojuma iezīmēm, tā
arī rada lielākās problēmas patiesi integrētas ES izveidē. Valodu
barjeras izteikti ietekmē pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus,
kopīgas Eiropas identitātes sekmēšanu, darba ņēmēju mobilitāti
un pārrobežu e-komerciju un tirdzniecību digitālā vienotā tirgus
kontekstā. Jaunas tehnoloģiskas pieejas, kas balstās uz
pieaugošu skaitļošanas jaudu un piekļuvi lielam datu apjomam,
padara valodu tehnoloģijas (HLT) par reālu risinājumu valodu
barjeru pārvarēšanai. Tomēr vairāki sarežģījumi, piemēram,
tirgus sadrumstalotība un nepietiekamas un nekoordinētas
finansēšanas stratēģijas, kavē Eiropas HLT kopienu, tostarp
pētniecību un rūpniecību.
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