
         

                                             

             

Apceļo Latviju ar Tildes Takvedi kabatā! 
Tildes Takvedis ir tūrisma ceļvedis mobilajā telefonā.  
 
2012. gada vasarā sabiedrība Tilde ir laidusi klajā tūrisma ceļvedi mobilajā telefonā - Tildes Takvedis. 
Tildes Takvedis ir tūrisma ceļvedis mobilajā telefonā, kurš ļauj sameklēt un apskatīt Latvijas skaistākās un 
interesantākās vietas, uzzināt par tām mazāk zināmus faktus, plānot ceļojumu maršrutus un neapmaldīties. 
 
Tildes Takvedis aicina izstaigāt 50 dažādas takas, kurās ir apskatāmas 444 vietas Rīgā un visos Latvijas 
reģionos.  
 
Līdztekus zināmākiem apskates objektiem Takvedis piedāvā arī Latvijas iedzīvotāju — entuziastu 
sagatavotās takas. Katrai takai un katrai vietai ir savs īpašs stāsts, ar kuru aicināts iepazīties ikviens. Šo 

unikālo saturu radījuši gan projekta „Latvijas kultūrvides TAKAS” entuziasti, gan nozares profesionāļi. 
Tildes Takvedis piedāvā iespēju plānot savu individuālo maršrutu, atlasot tās takas vai vietas, kuras šķiet 
visinteresantākās. Interaktīva Latvijas karte ļauj noteikt savu atrašanās vietu un attālumu līdz tuvākajai – 
izvēlētajai apskates vietai. Takvedis piedāvā vietu aprakstus, kā arī fotogrāfijas. Visas takas un vietas, kā 
arī izveidotos ceļošanas maršrutus var apskatīt interaktīvā Latvijas kartē. 
 
Tildes Takvedis ir lietojams bez maksas un šobrīd pieejams latviešu valodā Android platformai. 
Lejuplādē Tildes Takvedi: GooglePlay un Samsung Apps veikalos bez maksas!  
 
Vairāk informācijas: www.letonika.lv/takas  
 
 
Par Tildi 
Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā 
Rīgā. Uzņēmumam ir biroji arī Viļņā un Tallinā, un tajā kopā strādā 120 darbinieki. Galvenie Tildes darbī-
bas virzieni ir valodas tehnoloģijas, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības 
programmatūra. Tildes klientu lokā ir tādi uzņēmumi kā Microsoft, IBM, Oracle, Latvijas Banka un daudzi 
citi. 
Latvijā atpazīstamākie Tildes produkti un risinājumi ir Tildes Birojs un Tildes Jumis. 2011. gada jūnijā Tilde 
piedāvāja tirgum savu pirmo bezmaksas lietotni Tildes Tulkotājs, kas palīdz uztvert teksta pamatdomu un 
saprast svešvalodā rakstīto. 

 

 

 

Papildinformācija:  
Baiba Altena,  
projekta „Latvijas kultūrvides TAKAS” vadītāja 
Tālrunis: +371 67605001, mob. tālrunis: 26441801 
E-pasts: baiba.altena@tilde.lv  
tilde.lv 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tilde.takvedis&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50aWxkZS50YWt2ZWRpcyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tilde.takvedis&hl=lv
http://www.samsungapps.com/topApps/topAppsDetail.as?productId=G00008910095
http://www.letonika.lv/takas
http://www.tilde.lv/tildes-birojs-2011
http://www.tilde.lv/tildes-jumis
http://www.tilde.lv/produkti-un-risinajumi/valodu-produkti/tildes-tulkotajs/tulkotajs-viedtalruni

