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Unikālas valodas 
tehnoloģijas

Latvijā, Lietuvā, 
Igaunijā

Gandrīz ikviens 
Baltijas valstīs lieto 
kādu Tildes 
izstrādātu vai 
lokalizētu produktu

140 darbinieki

Eiropas Komisija, 
SAP, Microsoft, IBM, 
Oracle un daudzi 
citi globālie klienti

Spēcīga pētniecības 
un inovāciju 
komanda,
10 doktori, 200+ 
zinātniskās 
publikācijas

Sadarbība ar 
vairāk nekā 20 
universitātēm



Tilde nodrošina iespējas cilvēkiem un uzņēmumiem
daudzvalodu pasaulē,
savienojot mākslīgo un cilvēka intelektu



Ko mēs darām

Tulkošanas tehnoloģijas. 
Vārdnīcas, terminoloģija, mašīntulkošana.

Tulkošana. 
Tehniskā tulkošana, lokalizācija.

Pareizrakstības tehnoloģijas. 
Pareizrakstības pārbaude, gramatikas 
pārbaude.

Runas tehnoloģijas. 
Runas sintēze, runas atpazīšana.

Sarunboti. 
Klientu atbalstam, izglītībai, uzziņām;
Publiskajā pārvaldē, biznesā;

Risinājumi. 
Plaša lietojuma risinājumi;
Pielāgoti risinājumi;



Kā mēs darām

Dati Pētījumi Tehnoloģijas Risinājumi



dati ► pētījumi ► tehnoloģijas

• Paralēlie korpusi (mašīntulkošanai)

• Monolingvālie korpusi (valodas modelēšanai)

• Runas korpusi (runas tehnoloģijām)

• Vārdnīcas

• Daudzi no mūsu izveidotajiem korpusiem ir
pieejami pētījumiem un izglītībai

• https://tilde.com/research

https://tilde.com/research


TILDES BIROJS .

Pilnvērtīgs latviešu 

valodas un 

svešvalodas atbalsts 

digitālajā vidē



Letonika.LV

Enciklopēdijas Vārdnīcas Multimediji Literatūra

Ceļvedis Pasakas
Kultūras 
kanons

Mācību 
materiāli



Letonika.LV



Letonika.LV



Letonika.lv sarunboti

Cibiņš (Kauja pie Knipskas). 
Zināšanu pārbaude par Cibiņu un darbu -
var noskaidrot sīkāk papildinformāciju, var 
ļoti daudz runāt ar Cibiņu par dažādām 
dzīves tēmām, ētiskajām vērtībām utt. 
Zināšanu datubāze veidota no īstiem bērnu 
jautājumiem Cibiņam, ko savākusi 
skolotāja.

Literatūras minēšanas spēle. 
Spēli vada Cibiņš. Diezgan sarežģīta vadītā 
dialoga spēle, kurā var iedomāties 
literatūras darbu vai žanru un Cibiņš to 
mēģina uzminēt. Diezgan labi jābūt 
izglītotam par žanriem un darbiem, lai spēle 
notiktu raiti. Ja prasa kādu citu jautājumu 
ne par tēmu, lietotāju sūta pie otra asistenta 
(Cibiņa) parunāties.

Skroderdienas Silmačos. 
Trīs testi par lugas tēliem, valodu un 
notikumiem.

Zvejnieks (Nāves ēnā). 
Trīs dažādi testi par noveli “Nāves ēnā”. 
Katrs tests nedaudz citā veidā. Spēlītes veidā 
interesanti Anita izveidojusi testu par 
noveles saturu – ar trīs dzīvībām un divām 
iespējām kļūdīties.





Mašīntulkošana



Hugo.lv



Hugo.lv



Sarunboti



Dati Pētījumi Tehnoloģijas Risinājumi




