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Baltijos kelias

TILTAS - TAI RYŠYS TARP ŽMONIŲ, VALS~BIŲ, PLANETŲ, TAI
ŽMONIŲ ĖJIMAS VIENAS PRIE KITO, TAI ŽMONIŲ

BENDRAVIMO VAISIUS

Baltijos kelias - 650 km (kitais duomenimis - 595 km) ilgio susikibusių žmonių grandinė, 1989 m.
rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių

nepriklausomybę, metines, sustojusi sujungti trijų Baltijos šalių sostines - Vilnių, Rygą ir Taliną.

Lygiai 19 val., pasigirdus radijo signalams, šimtų tūkstančių žmonių grandinė nusidriekė nuo Gedimino
bokšto Vilniuje per Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį, Bauskę, pro laisvės paminklą Rygoje, iki Hermano
bokšto Taline. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per
Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami
norą būti laisvais. Spėjama, kad iš viso kelyje stovėjo apie 2-2,5 mln. žmonių, iš jų apie 1 mln. - iš
Lietuvos. Dešimtys tūkstančių, neįstengusių patekti į magistralę, susibūrė jos prieigose, sudarydami
didžiausios grandinės atšakas. Tragiškus Molotovo-Ribentropo pakto įvykius atspindėjo vidinis žmonių

susitelkimas ir ryžtas. Visame kelyje plevėsavo juodi gedulo kaspinai, degė žvakutės, primindamos
apie aukas ir didelių netekčių skausmą.

Baltijos kelią organizavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai. Jis yra
įtrauktas į Gineso pasaulio rekordų knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė (atstumas nuo Vilniaus iki
Talino yra apie 600 km). Kelias ėjo ruožu Vilnius-Ukmergė-Panevėžys-Pasvalys-Bauskė-Ryga

Cėsys-Valmiera-Rūjiena- Viljandis-Tiūris-Rapla-Talinas.
Panašios akcijos buvo rengiamos dar kelerius metus, pvz., 1991 m. Liepsnojantis Baltijos kelias 
buvo deginami laužai. Panašių manifestacijų surengė ir kitos tautos. VDR, siekusios suvienyti
Vokietijos abi dalis manifestacijos 1989 pab. - 1990 m.
2009 m. UNESCO įtraukė Baltijos kelią į "Pasaulio atminties" sąrašą.

Istorija

1989 m. gegužės 14-15 d. vyko Baltijos asamblėja Taline. Joje Estijos Liaudies Fronto Taryba, Latvijos
Liaudies Fronto Dūma ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas priėmė svarbias deklaracijas.
Baltijos tautų teisių deklaracijoje pabrėžiama tautinės kultūros svarba. Remiantis tarptautinių teisių

dokumentais, tuo, kad iš esmės nepakito Sovietų Sąjungos ideologija ir politika (nacijas traktuojant
kaip laikiną ir pažangai trukdanti, reiškinį, atmetant tautos apsisprendimo mėginimus), skelbė natūralias

ir neatimamas teises:
Gyventi istoriškai susiklosčiusioje savo teritorijoje
Teisę apsispręsti ir laisvai nustatyti savo politinį statusą

Teisę išsaugoti savo kultūrą ir savitumą
Teisę pasirinkti ūkininkavimo formas ir kt.
Asamblėjos metu Taline, Rotušės aikštėje, Estijos Liaudies Fronto atstovas Matis Hintas pasakė kalbą

"Pabaltijo kelias". Trumpai apžvelgęs tūkstančius metų Baltijos pakrantėje gyvenusių estų, latvių ir
lietuvių tarpusavio ryšių, jis pabrėžė, kad Pabaltijo valstybių nepriklausomybė buvo paminta dviejų

totalitarinių režimų - nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Estija ir Latvija, Lietuva buvo atiduotos
agresorių savivalei. Nepaisant to, jos išsaugojo ištikimybę savo kalbai, kultūrai, tautinėms tradicijoms.
Jis teigė, kad Pabaltijo kelias yra Europos kelias. Kalbiniu, tautiniu ir kultūriniu pagrindu suskirstyta
Europa vienintelė gali saugoti ir puoselėti turtingą visos Europos kultūrinį palikimą. Pabaltijo kelias -
derybų, įtikinėjimo ir įrodymų kelias. -
1989 m. liepos 15 d. Pernu mieste Estijoje susirinkę trijų Baltijos tautų išsivaduojamųjų judėjimų

atstovai nutarė surengti bendrą solidarumo akciją - Baltijos kelią: gyva žmonių grandine sujungti
Vilnių, Rygą, Taliną, dar kartą pademonstruoti sovietų valdžiai ir pasaulio tautoms apie vienybę ir ryžtą

siekti laisvės bei nepriklausomybės.
Kaip tik Baltijos kelio išvakarėse Lietuvos SSR AT speciali komisija, tyrusi 1939 m. rugpjūčio 23 d.
Vokietijos-SSRS sutarties padarinius paskelbė išvadas dėl įvykių raidos po abiejų šalių slaptojo
protokolo pasirašymo. Jose pabrėžti SSRS 1940 m. birželio 14 d. Ultimatumo Lietuvai pragaištingi
padariniai. Teigiama, kad nelaisvai ir nedemokratiškai sudarytas Liaudies Seimas tapo į Lietuvą

atsiųstu SSRS vyriausybės įgaliotinių įrankiu, o jo deklaracija dėl įstojimo į SSRS priimta prieš Lietuvos,
nili~~ill v~li~ r~~li71Ini~nt r1irl7i~v~l~tvhinill~ ~~R~ tik~h I~



Idėja

Vilniaus Sąjūdžio Seimas 1989 m. rugpjūčio 23 d. patvirtino dokumentą "Baltijos kelias". Seimo
atstovai dokumente tvirtino ieškoję kelių, kuriais galima būtų taikiąi atkurti savo valstybę, tačiau to
reikėjo ne tik Lietuvai, o ir Latvijai, Estijai. Dokumente "Baltijos kelias" apibūdinamas kaip geriausia
išeitis visoms šalims, atitinka visų Pabaltijo valstybių interesus. Pasisakyme buvo išdėstyta "Baltijos
kelio filosofija".
Baltijos kelias - parlamentinis kelias į taikų mūsų valstybės atkūrimą.

Baltijos kelias - nekelia pavojaus niekam.
Baltijos kelias - užtikrina socialinę apsaugą, pilietines teises ir ekonominę pažangą visoms be išimties
Baltijos tautoms.
Baltijos kelias - demokratijos kelias.
Baltijos kelias - tai vienintelis kelias į laisvę, lygybę, brolybę, kuris eina bendros mūsų Baltijos jūros

krantais.
Baltijos kelias - Europos kelias.
Baltijos kelias - tai paskutinis kolonijinių teritorijų Europoje išlaisvinimo kelias.
Baltijos kelias - mūsų bendrų namų pastatymo kelias.
Baltijos kelias įrodė, kad trijų buvusių valstybių nepriklausomybės atkūrimo siekia ne tik tautiniai
judėjimai - Sąjūdis, Liaudies frontai, bet visos minėtos tautos, kad visos trys tautos ir joms
vadovaujantys judėjimai pasirinko ne prievartinį, o teisinį parlamentinį išsivadavimo kelią. Renginio
organizuotumas ir rimtis SSRS vadovybei ir pasauliui parodė šių kraštų visuomenės brandą ir
susitelkimą. Ne be šios akcijos politinio, visuomeninio ir net vizualinio įspūdžio SSRS antrasis Liaudies
deputatų suvažiavimas, nors su tam tikromis išlygomis, bet pripažino, kad Molotovo-Ribentropo paktas
ir slaptieji protokolai prieštarauja tarptautinei teisei, kad Baltijos valstybių suverenitetas neteisėtai

sutryptas. Tai buvo viena svarbiausių masinių akcijų, aukščiausia emocinė tautų solidarumo apraiška.

Tos dienos įvykiai Rusijoje

Tą dieną Rusijos sostinėje Maskvoje, Rusakovo kultūros namuose prasidėjo Pabaltijo tautų savaitė,

skirta Lietuvai. Atidaryta paroda ,,1939-1941 m. Lietuvos įvykių dokumentinė medžiaga, pateikta
olandų, lenkų, vokiečių, koncertavo choras "Tremtinys", vyko susitikimas su Lietuvos atstovais.
Puškino aikštėje vyko mitingas, organizuotas Demokratinės sąjungos, Molotovo - Ribentropo pakto 50
mečiui. Jo metu milicija mušė, suiminėjo žmones, atiminėjo Pabaltijo valstybių tautines vėliavas.

Leningrade, aikštėje prie Žiemos rūmų taip pat vyko mitingas pakto 50-mečiui.

Novosibirske prie miesto viešosios bibliotekos taip pat vyko mitingas, organizuotas "Memorialo",
Demokratų sąjungos. Buvo iškabintos Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavos, perrištos juodais kaspinais.

Tos dienos įvykiai Ukrainoje

Ternopolyje Ukrainos Narodnyj Ruch ir draugija "Memorialas" organizavo mitingą "Tarptautiniai
santykiai ir Pabaltijo tautų palaikymas ryšium su Stalino-Hitlerio pakto 50-mečiu".

Tos dienos įvykiai Prancūzijoje

Pasaulio jaunimo kongreso metu Paryžiuje pabaltijiečiai surengė demonstraciją - eiseną nuo Triumfo
arkos iki Laisvės paminklo. Joje dalyvavo ir lenkų, ir rumunų, vengrų, amerikiečių, laisvų Europos
valstybių, kai kurių AZijos valstybių atstovai. Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavos ir plakatai,
reikalaujantys išvesti sovietinę armiją iš Pabaltijo valstybių Eifelio bokšto fone.

Grasinimai

Rugpjūčio 26 d. per Maskvos televiziją buvo perduotas SSKP CK pareiškimas "Dėl padėties sovietinio
Pabaltijo respublikose", kuriame priešiškai vertinama padėtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o rugpjūčio

23 d. Masių akcija įvertinta kaip siekis nuteikti Pabaltijo respublikų tautas atsiskyrimui nuo SSSR.
Grasinama: "Nueita per toli. Pabaltijo tautų likimui gresia rimtas pavojus. Žmonės turi žinoti, prie kokios
bedugnės juos stumia nacionalistų lyderiai. Jeigu jiems pavyktų pasiekti savo tikslus, padariniai gali
būti katastrofiški. Galėtų iškilti klausimas dėl paties jų gyvybingumo".
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltijos kelias



Lietuvos Respublikos sostinė Vilnius

Vilnius - Lietuvos sostinė ir didžiausias šalies miestas, Vilniaus apskrities, rajono ir miesto
savivaldybės centras. Įsikūręs šalies pietryčiuose, Neries ir Vilnios santakoje. Vilnius yra arkivyskupijos
centras, nuo 1579 m. - universitetinis miestas. Sostinėje veikia aukščiausios valdžios institucijos 
Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, Aukščiausiasis ir Konstitucinis teismai, užsienio
valstybių ambasados ir atstovybės, diplomatinės misijos, tarptautinių organizacijų atstovybės. Vilniaus
senamiestis yra vienas didžiausių Rytų Europoje ir 1994 m. įrašytas UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą.

Nėra tiksliai nustatyta kada įsikūrė Vilniaus gyvenvietė - apie miesto įkūrimą byloja Geležinio Vilko
legenda. Vėlyvojo bronzos amžiaus (XIII a. iki m. e.), ankstyvojo geležies amžiaus, bei romėniškojo

laikotarpio pradžioje (III a.), kaip visoje Lietuvoje į rytus nuo Šventosios upės ir vakarų Baltarusijoje
vyravo brūkšniuotosios keramikos archeologinė kultūra. Jos palikuonys, baltų genčių gentis 
aukštaičiai. Pats Vilnius pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose Lietuvos didžiojo kunigaikščio

Gedimino 1323 m. laiške Vokietijos miestams. 1387 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos
karalius Jogaila Vilniui suteikė Magdeburgo teises. 1579 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos
karalius Steponas Batoras mieste įkūrė universitetą. Universitetas greitai tapo svarbiausiu regiono
moksliniu ir kultūriniu centru. Vilnius taip pat tapo žydų kultūros Šiaurės Europoje centru. 1610 m.
liepos 1 d. Vilnių nusiaubė didelis gaisras, labai nukentėjo Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto
biblioteka ir archyvas.
"Tvano" metu 1655 m. į Vilnių įžengė Rusijos caras ir miestą pirmą kartą užėmė ir valdė Rusijos
armija. Miestas kelias dienas buvo plėšiamas, sudegintas, didelė dalis gyventojų išžudyta. Nors rusai
paliko miestą po 13 metų, bet Vilniaus augimas ilgam buvo sustabdytas. Šiaurės karo metu (1702 ir
1707 m.) Vilnių buvo užėmusi švedų kariuomenė. XVIII a. miesto augimą stabdė dideli gaisrai 1737 m.,
1745 m., 1747 m.
Nuo 1795 m. iki Pirmojo pasaulinio karo, kaip ir visa Lietuva, Vilnius buvo Rusijos imperijos sudėtyje,

buvo gubernijos centras. Po 1831 m. sukilimo Rusijos valdžia uždarė Vilniaus universitetą kaip
nacionalistinių jėgų židinį. Vilnius vystėsi kaip Rusijos gubernijos sostinė, tačiau turėjo ir regioninę

reikšmę. XIX a. iki išaugant Minsko svarbai Vilnius buvo baltarusių nacionalinio judėjimo centras.
Svarbiausi baltarusių poetai ir rašytojai savo darbus spausdino Vilniuje. Carmečiu Vilnius buvo
generalgubernijos sostinė, Šiaurės-Vakarų krašto centras.
1915-1918 m. Vilnių buvo užėmę vokiečiai. 1920 m. miestą okupavo ir netrukus aneksavo Lenkija,
Lietuvos sostinė perkelta į Kauną.1919-1939 m. Vilniuje veikė lenkiškas Stepono Batoro universitetas.
1931 m. miestą ištiko didžiulis pavasario potvynis - Neris buvo pakilusi 825 cm virš nulinės žymos,
buvo užlieti net Vilniaus arkikatedros rūsiai.

1939 m. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Raudonoji Armija užėmė Vilnių. 1939 m. Vilnius buvo
perduotas Lietuvos Respublikai. 1940 m. vasarą kartu su visa Lietuva Vilnius buvo okupuotas ir
aneksuotas Sovietų Sąjungos. 1941 m. vasarą vokiečių kariuomenei užėmus Lietuvą, didžioji
dauguma žydų gyventojų tapo nacionalsocialistų vykdytos žydų naikinimo politikos aukomis. Daug jų

buvo suvaryti į getą Vilniaus senamiestyje, išvežti į koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti. Per karą

sugriauta apie 40 proc. namų.
1944 m. Vilnių užėmė sovietai. Vilnius tapo Lietuvos SSR sostine. Sovietų valdžia ėmėsi atstatyti karo
nuniokotą Vilnių. Prasidėjo daugiabučių namų ir naujų Vilniaus rajonų statyba. Vykdant rusinimo
politiką į Vilniuje statomas gamyklas buvo perkeliami kitataučiai darbininkai, Vilniaus teritorijoje Šiaurės
miestelyje nuolat dislokuojama sovietinės armijos divizija. Nuo 1963 m. regiono geležinkeliai tapo
pavaldūs Pabaltijo geležinkelio Rygos valdybai (įsteigta jai pavaldi Vilniaus apygarda).
Pokariu Vilniuje ėmė sparčiai. vystytis ekonomika: mašinų pramonė, metalo apdirbimas, statybų,

medienos, lengvoji, maisto, chemijos pramonė. Įkurtos didelės staklių gamyklos ("Komunaras",
"Žalgiris"), elektrotechnikos gamykla "Elfa", baldų-kombinatai, konditerijos fabrikas "Pergalė", siuvimo
fabrikas "Lelija", plastmasės, skaičiavimo mašinų gamyklos, mašinų kombinatas. Pastatyta Vilniaus
termofikacinė elektrinė.

1987-1991 m. Vilniuje vyko masiniai mitingai, nukreipti prieš sovietinį režimą. 1990 m. Lietuva
pasiskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 1991 m. sausio 9 d. Sovietų Sąjunga pasiuntė

karius į Vilnių. Sausio 13-ąją Sovietų armija užėmė Televizijos bokštą, susirėmimuose žuvo 14 civilių.

1994 m. Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą. 2009 m. Vilnius
tapo Europos kultūros sostine.



Pavadinimo kilmė

Vilniui vardą bus davusi Vilnios upė, tekanti pro miestą. Upėvardis Vilnia sietinas su bendriniu lietuvių

kalbos žodžiu vilnia (bendrinėje kalboje įsigalėjęs variantas vilnis). Senoji Vilniaus vardo forma Vilnia
žinoma rytų Lietuvos tarmėse. Apie XV a. įsigalėjo vardo forma Vilnius, kuri padaryta pagal tą patį
modelį kaip Alyta (upės vardas) ir Alytus (miesto vardas). Vardo Vilnius formos yra užrašytos XVI
amžiaus lietuviškuose raštuose. Lotynų kalboje yra išlikusi senoji Vilniaus vardo forma Vilna.

Gamta ir geografija

Vilnius yra pietrytinėje Lietuvoje. Išsidėstęs Vilnios ir Neries santakoje. Apie 20 km į pietus nuo
geografinio Europos centro. Vilnius yra 312 km nuo Baltijos jūros. Miesto plotas yra 402 km2

• Pastatai
sudaro 20,2 % miesto teritorijos. Miškai sudaro 43,9 % miesto, o vandenys 2,1 %. Per Vilnių teka trys
didesnės upės: Neris, Vilnelė ir Vokė.
Vilniuje yra Pavilnių regioninis parkas, Verkių regioninis parkas, Dvarčionių geomorfologinis draustinis,
Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis ir kitos saugotinos teritorijos.
Šeškinės ozas yra Vilniaus Šeškinės mikrorajono teritorijqje, gamtos paminklas, ledynmetinio
akumuliaeinio reljefo reliktas.

Tiltai

Vilniuje yra 13 tiltų per Nerį (trys - pėsčiųjų) ir per 20 tiltų per mažesnes upes - Vilnią, Veržuvą, Baltupį

bei kitas.
Tiltai per Nerį (prieš srovę):

Gariūnų tiltas .
Bukčių tiltas (pėsčiųjų)

Lazdynų tiltas
Vingio parko tiltas (pėsčiųjų)

Liubarto tiltas
Žvėryno tiltas
Geležinio Vilko tiltas
Baltasis tiltas (pėsčiųjų)

Žaliasis tiltas
Mindaugo tiltas
Žirmūnų tiltas
Šilo tiltas
Valakupių tiltas
Svarbesnieji tiltai per Vilnią (prieš srovę):

Pilies tiltas
Dailės akademijos tiltas
Bernardinų tiltas
Užupio tiltas
Paplaujos tiltas
Zarasų tiltas
Belmonto tiltas
Stepono Batoro gatvės tiltas
Rokantiškių geležinkelio tiltas
Pergalės tiltas
Linksmosios gatvės tiltas
Keliai
Iš Vilniaus išeina dvi automagistralės: 1 Vilnius-Kaunas-Klai ėda magistralė, kuri veda į Klaipėdą,

per Kauną, ir A Vilnius-Panevėž s magistralė, kuri veda į Panevėžį, taip pat penki kiti magistraliniai
keliai: Vilnius-Minskas (į Medininkus), Vilnius-Varėna-Gardinas (į Druskininkus), A14

ilnius-Utena (į Uteną), 1 Vilnius-L da (į Šalčininkus) ir A16 Vilnius-Prienai-Mari'am olė (į

Marijamolę).

Šaltinis: http://It.wikipedia.org/wikiNilnius



5. Valakampių tiltas per Nerį Vilniuje

33. Valakupių (Valakampių) tiltas - gelžbetoninis, pastatytas 1972 m., suprojektuotas 1970 m.
"Lengiprotmsmost" instituto. V. Šiaudinio 2002 m. nuotrauka.

Valakampiai Bridge across the Neris River was buil in Vilnius in 1972.

~

34. Tiltą pastatė Vilniaus tiltų statybos valdyba Nr. 2 (dabar UAB "TiIsta". Bendrovei vadovauja
Vytautas Jankauskas ir Stanislovas Butkevičius). Autoriaus nuotraukos 2004 m.

The bridge was constructed by Vilnius Bridge Construction Board No 2.
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Valakampių tiltas per Nerį Vilniuje
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35. Tilte šeši tarpatramiai (62+100+62+3 x 36,5=333,5 m). Pirmuosiuose trijuose tarpatramiuose tilto
sijinė perdanga - nekarpyta, kituose - karpyta. Nekarpytoji perdanga sumontuota iš kintamo aukščio

dėžinio skerspjūvio blokų suklijuotų epoksidiniais klijais ir sujungtų iš anksto įtemtais vielapluoščiais;

iš jų kiekviena yra sudaryta iš 24 labai stiprių 5 mm skersmens vielų. Autoriaus nuotraukos 2004 m.

I" )
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36. Nekarpytos perdaqngos blokų viršutinės plokštės plotis lygus 4,70 m; tarp plokščių monolitinio
betono ruožų plotis - 0,70 m. Autoriaus nuotraukos 2004 m.

17



r

Valakampių tiltas per Nerį Vilniuje

37. Karpytoje perdangoje kraštinių sijų viršutinių plokščių plotis - 4,35 m, vidinių sijų - 4,00 m; tarp
plokščių monolitinio betono ruožų plotis - 1,40 m. Visų sijų apatinių plokščių plotis - 2,50 m; daugumos
sijų sienelių plotis - 20 cm. Autoriaus nuotraukos 2004 m.

-
38. Tilto perdangos plotis - 21,0 m. šalitilčių plotis po 3,00 m, važiuojamosios dalies - 15,0 m. Tilto
atramos - iš monolitinio gelžbetonio, atraminiai guoliai - plieniniai. Autoriaus nuotraukos 2004 m.
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41-42. 2004 m. liepos-rugsėjo mėn. VĮ "Transporto ir kelių tyrimo instituto" specialistai po apzlUros
pripažino, kad Valakampių tiltas yra avarinis statinys. Valakampių tilto remontas atliktas 2004, 2006, 2007
metais. Autoriaus nuotraukos 2004 m.

43. Viena iš pagrindinių vis didėjančios tilto degradacijos priežasčių glūdi tilto projekte: tokia sijonė

nekarpyta perdanga, suprojektuota pagal 1962 m. technines sąlygas yra nepatvari. Autoriaus
nuotraukos 2004 m.
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6. Šilo tiltas per Nerį Vilniuje

/

. \

44. Šilo tiltas per Nerį Vilniuje pastatytas 1998 metais. Tiltą pastatė UAB "Tilsta". Bendrovei
vadovavo Vytautas Jonas Jankauskas ir Stanislovas Butkevičius. Autoriaus trauka 2003 m.

Šilas Bridge across the Neris River was constructed in Vilnius in 1998.

45. Sijų blokai buvo montuojami abipus taurų pusiausvyros metodu. Tilto plotis tarp turėklų 23 metrai,
važiuojamoji dalis 16,5 metro, du šalitilčiai po 3,25 m.Tilto perdangos skersiniame pjūvyje tarp sijų

ašių 5,7 m. Autoriaus nuotrauka 2003 m.

The blocks ofbeams were mounted on both sides ofthe piers by using balance method.
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7. Žirmūnų tiltas per Nerį Vilniuje
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"-~ :x~-=~--
--~~

46. 1964 m. tiltą suprojektavo "Promtransniiprojekt" instituto Leningrado skyriaus specialistai. Tilto
projekto autoriams ir statybininkams 1971 m. paskirta TSRS MT premija. Tiltas jungia miesto centro
šiaurės rytų dalį su Žirmūnais. Autoriaus nuotrauka 2010 m.

47. Tiltą pastatė 1965 m. Vilniaus tiltų statybos valdyba Nr. 2. Tiltas rėminis gelžbetoninis, turi 4
trišamyrius rėmus su pasvirusiomis kojomis, galuose po 12 sijų. Atstumas tarp rėmo kojų apačių 100 m.
Autoriaus nuotrauka 2010 m.

The bridge was built by Vilnius Bridge Construction Board No 2 in 1965.
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8. Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį Vilniuje

50. Audros ir karai sugriaudavo pastatytus Vilniaus tiltus. Tuomet persikėlimui buvo naudojamos
laivai, valtis ir keltai. Krokuvoje išleistame atviruke perkela per Nerį Vilniuje.

I

51. Keltas per Nerį. Litografija L.P. BiŠeb~a -1801=1850) ir V. Adamo (1801-1866), pagal A. Žemaitį
(1819 ar 1821-1876). Iš J.K. Vilčinskio (1806-1885) "Vilniaus albumo".
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Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį Vjfnil~je

51 a Karaliaus Mindaugo tilto vietoje vasaros metu kareiviai pastatydavo pontoninį tiltą. 1975 ill.

pa\asarį tiltas buvo nutiestas, bet nebuvo baigtas sutvirtinti. Buvo pastatyti užtvarai ir uždėti

įspėjamieji užrašai. Pontoninis tiltas 1960 m.

51b. 1975 m. balandžio 13 d. iš Sporto rūmų po koncerto žmonės plūstėlėjo ant tilto. Nesutvirtintas
tiltas neišlaikė minios žmonių, atitrūko nuo vieno kranto ir draskomas srovės, pabiro gabalais. Ši
tragedija neapsiėjo be aukų. Po šio įvykio pontoninių tiltų eksploatacija Vilniuje buvo nutraukta.
Pontoninis tiltas 1974 ill.
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Karaliaus 11 I '"
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53. Vilniaus plane 1386 m. pažymėtas Vilniaus - Ukmergės kelio tiltas per Nerį.

Mindaugo tiltą Vilniuje, kairiajame krante buvo atkasti mediniai poliai.

52. 2002 m. kovo 7 d. prasidėjo Karaliaus Mindaugo tilto statyba per Nerį. Ministras Pirmininkas
Algirdas Brazauskas ir Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas įkalė simbolinį tilto krypties ženklą

būsimojo tilto prieigose ties T.Vrublevskio gatve. Autoriaus nuotrauka 2002.

The constr ofKaralius Mindaugas Bridge across the Neris River starte don March 7,2002.

Timber piles of the abutment of the first bridge (on the left bank) were found during the construction of
Karalius Mindaugas Bridge in Vilnius.
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54. Karaliaus Mindaugo tiltas turi polinius pamatus. Tilto atramoje iki 10 metrų gylio sukaIti 748 poliai.
Kalant vieną polį 2,5 tonos sveriantis plaktas vidutiniškai smūgiavo 1000 kartų.

The bridge pier has 748 piles driven at 10 m depth.

....
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...... ." -.".. ... ..,...i!t:~~

55. Metalines arkų konstrukcijas keturis mėnesius dešiniajame Neries krante montavo bendrovių

"Viadukas" ir "TiIsta' vyrai. Nusprendus arkas plukdyti -ant pontonų, Neries upės dešiniajame krante,
tilto ašyje, iš šešiolikos pontonų buvo sumontuotas plaustas. Šią lig tol dar niekur negirdėtą idėją 
montuoti perdangas krante ant bėgių ir jau surinktas perplukdyti per upę ant pontonų - pasiūlė

"Viaduko" generalinis direktorius Adomas Vytautas Sankauskas.

The metal arch construction were being mounted for four months on the right banko f the Neris River
by the specialists ofthe companies Viadukas and Tilsta.

26



Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį Vilniuje
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56. Vienas arkos galas įtaisom'as ant bėgių, o kitas - ant pontoninio plausto, surinkto IS šešiolikos
pontonų. Pontonus su vienu perdangos galu plukdant iš dešiniojo Neries kranto į kairUį, kitas galas
rieda bėgiais. Kai perdanga pasiekė kairUį krantą, tas vietas, kuriose ji turi būti įtvirtinta, taip pat
pasiekė bėgiais.

One end ofthe arch is IXed on the rails, and the other - on the ontoon brid e o

~

~
~::::
~-
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57. Siurbliais pripylus į pontonus apie 270 t vandens, plaustas buvo iš panardintas po vandeniu ir
pakištas po arkų galais. Iš pontonų palaipsniui išsiurbiant vandenį, plaustas pakilo ir pradėjo kelti arkų

konstrukcijas. Tuo pat metu palaipsniui įtempiamos arkų stygos perėmė arkos skėtimosi jėgas.

As 270 t of water were pumped into the pontoons, the raft was partly drawned and placed under the
end ofthe arches.
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Karaliaus 11
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60. Pasiekus kairįjį krantą, plaustas sureguliuotas į proJe tmę pa ėtĮ, ir pnpl ZlUS Jį

nugramzdintas į upės dugną. Kairiajame krante krantinėje įrengtu bėgių keliu arkų konstrukcija ant
plieninių paritų buvo nutempta į projektinępadėtį.

As the raft reached the left bank, it was located in to the permanent position and drowned to the
bottom ofthe river by filling it with water.

61. Kitas darbų etapas - arkų atrėmimas į tilto - pamatus. AlejUOSe enes rantuose po arkų

skersinėmis sijomis teko įrengti laikinąsias atramas. Hidrauliniais domkratais pakėlus ir ant laikinųjų

atramų parėmus konstrukciją, toliau buvo statomi pastoliai, montuojami klojiniai, armatūros karkasai,
atraminiai šarnyrai ir betonuojamos gembės arkų galams sujungti bei atremti į tilto pamatus.

The next stage ofworks was bracing ofarches on the bridge foundation.
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Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį Vilniuje
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62. Tilto plienines konstrukcijas pagamino AB "Vilmeta", laimėjusi konkursą tarp keturių Lietuvos,
dviejų Rusijos ir vienos Suomijos firmos. Arkų elementai buvo pagaminti labai tiksliai, ir montuojant
visos varžtų kiaurymės sutapo. Taigi arkų geometrija tiek gamykloje, tiek statybos aikštelėje buvo
išpildyta kelių milimetrų tikslumu. Geodezinę kontrolę, gaminant ir montuojant konstrukcijas, vykdė

VGTU Geodezijos institutas.

Steel constructions for the bridge were produced by Vilmeta AB.

63. Ant pakabų sumontuotas plieninis sijynas. 101 metrų ilgio tiltas turi tris 3,25 m eismo juostas, takus
dviratininkams bei pėstiesiems. Jo važiuojamosios dalies plotis - 11,25 m, du šalitilčiai - 4 m pločio.

Steel beams were mounted on the suspenders.
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66-67. Tilto važiuojamoji dalis 11,25 m pločio, du šalitilčiai - po 4,25 ill, bendras plotis 19,75 m, ilgis 
101 m. Tiltas !1!etalinis, arkinis su pakabinta važiuojamąja dalimi.

,'.
:~

68 T.Vrublevskio ir Rinktinės gatves jungianti tiltą projektavo AB "Kelprojektas" specialistai D.Zickis,
G.Bajoras, AČibirka bei architektas iš Vilniaus Y.Treinys,
The bridge was designed by the specialists of Kelprojektas AB: D. Žickis, G. Bajoras, A. Čibirka and
architectfrom Vilnius V Treinys.



-----------------------

9. Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje

71. Alberto Sveikovskio (1821' - 1871) nuotraukos kopijoje Žaliasis Vilniaus tiltas apien1864 m. A.
Sveikovskis vienas pirmųjų Vilniaus vaizdų fotografas, Prūsijos pilietis. Fotoatelję Vilniuje atidarė apie
1860 m., kuri veikė iki 1866 m. Sudarė Vilniaus albumą. Darbai saugomi Lietuvos nacionaliniame
muziejuje, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Rusijos valstybės istorijos muziejuje.

72. Pastatytas tiltas 1536 m. buvo perstatytas 1655, 1673, 1679, metais. 1700 m. audros nugriautas ir
atstatytas tik 1769 m. Per tą laiką veikė keltas. 1769 m. atstatytas tiltas buvo nudažytas žaliai ir nuo to
laiko vadinamas Žaliuoju tiltu. Šis tiltas buvo perstatomas 1791, 1806, 1812, 1829 m. Žaliasis medinis
tiltas per Nerį Vilniuje apie 1874 m.
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Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje
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73. Tilto medinių rąstų perdengimai rėmėsi į dvi akmens mūro krantines ir trys stačiakampes (12,8 m
ilgio ir 6,4 m pločio) tarpines atramas upės vagoje; prie atramų buvo pastatytos lytlaužos. Ž M.
Boulkovskio fotografijoje Žaliasis Vilniauis tiltas.

~~~~0Ių~,;J;;::;lI:~/'~/V. ·e -z4jŲ~Z
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74. XIX a. antroje pusėje svarbiausias Vilniaus tiltas tebebuvo medinis. Jo remontui miestas kasmet
turėdavo išleisti stambias pinigų sumas. Mūriniū atramų, bene išlikusių dar nuo Hozijaus - pirmojo
tilto statytojo laikų, patvarumas taip pat kėlė susirūpinimą. Pasaulinės Pašto Sąjungos išleistas
atvirlaiškis su Vilniaus panorama ir mediniu Žaliuoju tiltu.
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Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje

BHJIbHa

Wilno.
3eJleHhIi!: MOCT'h.
Most Zielony.

77. 1889 m. miesto dūma nutarė statyti metalinį tiltą. 1894 m. medinio tilto per Nerį vietoje buvo
pastatytas metalinis prof. N.Be1eliubskio suprojektuotas tiltas, kuris rėmėsi tik į krantinių atramas.
Apibūdindamas Petro Vileišio profesinę veiklą, dr. Jonas Basanavičius rašė: "Jojo darbuotė šioje
srityje pasiekė ir Vilnių. Nežinia tikrai kuriais metais gavęs darbą Vilniaus miesto magistrate, Vileišis
suderėjo statyti Neries, arba Vilijos, upės vietoje seno vadinamojo Žaliojo medinio geležinį <...>. Jis
tą darbą labai gerai atliko ir pastatė tvirtą dailų tiltą, padabindamas jo šonus aukštai Lietuvos
valstybės ženkluVyčiu..." (Jonas Aničas, knyga Petras Vileišis, 124 psl., 2001).

.------------------------------,~

Bl1JH)IIA - VilNA

No. 106 A I·:dit!tln J) Vifltm, VilIJa

3CIIeHb1ll MOC'f'L - Le pont vert

78. Tiltas buvo 102,9 m. ilgio. Metalines konstrukcijas pagamino Sankt-Peterburgo Putilovo gamykla.
lšbandant tiltąjuo pražygiavo 3000 kareivių su artilerijos pabūklais. Laikančiosios konstrukcijos - dvi
plieninės santvaros.
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Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje

Vom ėistlichen f<riegsschauplatz. Wilna. Die ersten deutschen f<olonnen passieren den Wilijaflu8

79.1915 m. besitraukdama Rusijos kariuomenė bandė tiltą išsprogdinti, bet tik šiek tiek apgadino. Per I
- jį pasaulinį karą vokiečių kariuomenė per Nerį kėlėsi savo pastatyto pontoniniu tiltu.

80. Tiltas greitai buvo atstatytas. Karo metu tiltą saugojo vokiečių sargybinis.
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Žaliasis tiltas per Nerį VilJ1il~je

82. 1939 m. spalio 28 d. per tą patį tiltą Lietuvos kariuomenė vėl grįžo į savo sostinę. Atvirlaiškis
išleistas "Spindulio" spaustuvėje Kaune.

83. 1939 m. spalio 28 d. per tą patį tiltą Lietuvos kariuomenė vėl grįžo į savo sostinę. Atvirlaiškis
išleistas "Spindulio" spaustuvėje Kaune.



Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje

84. Besitraukiančių vokiečių kariuomenė 1944 m. liepos 13 d. tiltą susprogdino. Rusų kariuomene šalia
pastatė laikinus medinius tiltus pėstiesiems.

,
•

85. Susprogdintas Žaliasis Vilniaus tiltas per Nerį.

Ae



Žaliasis tiltas per Nerį Vil17il~je

86. Susprogdintas Zaliasis Vilniaus tiltas per Neri·

ATVIRLAIŠKIS

<
ANTRASIS PASAULINIS KARAS. VilNIUS. (r:, d.J

Besitraukiančių vokiečių susprogdintas Žaliasis tiltas.~a:1h:.-."lI'_~ _ '; ,U'.... a
1944 m. liepos 13 d. ..x;.~~C;..o :7:<- '.J'.- 4'7

30OO Za....v..4~d---:)

Išleido "Kardas", 1991 m. Nr, 7. SL 541. Spausdino "Titnago" sp. Užsakymo Nr. 4787

86a. "Kardo" ]991 m. išleistame atvirlaiškyje besitraukiančių vokiečių susprogdintas Žaliasis tiltas. Spausdino
"Titnago" spaustuvė.

AL
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Žaliasis tiltas per Nerį Vilniuje

91. 1975 m. suremontuota tilto.danga, įrengtos metalinės barjerinės aptvaros, skiriančios važiuojamąją

dalį nuo šaligatvių. Atviriaiškį išleido artelė "Pirmūnas", spausdino valstybinė spaustuvė "Pergalė"

Vilniuje. Atsakingas redaktorius J.Čali.

92. 1978 m. perdažytos metalinės konstrukcijos. 1980 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto
metalinių konstrukcijų katedros specialistai atliko inžinerinius tyrimus, laikomosios galios
skaičiavimus, bandymus statinėmis ir dinaminėmis apkrovomis. Atviriaiškis pagal M. Baranausko
nuotrauką·
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10. Baltasis pėsčiu)'! tiltas per Nerį Vilnil~je

100. 1996 m spalio 25 d. po septynerių metų darbo atidarytas pėsčiųjų tiltas per Neri. Projekto
autorius - Sankt Peterburgo tiltų projektavimo institutas "Transmostprojekt". Tilto ilgis - 138 m.,
plotis - 6 m. >

The pedestrian bridge across the Neris River was opened on October 25, 1996.

~
'J

ĮJ II

101. Tiltas buvo ivairiais būdai bandomas: 10 tonų sveriantys pakrauti sunkvežimiai; iš vieno galo i
kitą žygiavo Krašto apsaugos ministerijos Atskirojo komendantinio bataliono bei "Geležinio vilko"
garbės kuopos 150 kareivių. Tilto vaizdas iš kairiojo kranto aukštupio pusės.

The bridge was teste din various ways.
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JJ. Geležinio Vilko tiltas per Nerį Vilniuje

-

102. Pastatytas 1979 m pagal "Lengiprotrans" instituto autorių kolektyvo projektą. Tiltą statė Vilniaus
tiltų statybos valdyba. Statybos vadovai - Stasys Butkevičius ir Vytautas Jankauskas. Tilto ilgis 207
m, plotis 37 m. Turi 4 angas: pirmoji ir antroji - kairiajame krante (ilgis 30 ir 40 m), trečioji - virš upės

(ilgis 92 m), ketvirtoji - dešiniajame krante (ilgis 45 m). Tiltas 6 eismo juostų (po 3 kiekviena
kryptimi)

Geležinis Vilkas Bridge across the Neris River in Vilnius was constructed in J979 according to the
project ofthe specialists ofLengiprotrans Institute.

103. Tiltas sumontuotas iš dėžinio skerspjūvio kintamo aukščio gelžbetoninių blokų, sujungtų

epoksidinės dervos ir cemento mišiniu ir suveržtų vielapluoščiais. Įtemptojo gelžbetonio tiltas - į

kanalus įverta įtempta armatūra. Kintamo aukščio sija grakščiai plonėja kairiojo kranto link. 1998 
1999 m. atliktas Geležinio Vilko remontas.
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12. Žvėryno tiltas per Nerį Vilniuje

Vilna
-:';u, Il,j.\ l:di:i.1ll V. riSHII. \'illl

~e pent de Nicetas

104. Pirmasis medinis 4 tarpatr,amių tiltas, sujungęs Žvėryną su miesto centru, buvo pastatytas 1883 m.,
bet tarnavo neilgai. 1893 m. Žvėrynas atiteko Vilniaus turtuoliui V. Martinsonui, kuris siekė prijungti jį

prie miesto. AtvirIaiškis išleistas Pasaulinės Pašto Sąjungos (Rusija).

The first jour-span limber bridge was constructed in 1883 and connected Žvėlynas district with the city
centre.

B'MbH3. MOCTb Ha p. BUllill Y 3B1;pUHua. Vifna. Pont sur Vilija prės de 13 menagerie.

105. 1901 m. gruodžio 27 d. caro įsaku Žvėrynas (tuomet vadintas Aleksandrija) buvo prijungtas prie
miesto. Prijungiant Žvėryną prie miesto, viena iš sąlygų V. Martinsonui buvo pastatyti naują metalinį

tiltą. Jis įsipareigojo įmokėti į miesto kasą 180 tūkst. rb. metalinio tilto statybai. AtvirIaiškis su Žvėrino

tiltu išleistas Rusijoje.
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Žvėryno tiltas per Nerį Vilniuje

WILNO Most Zwierzyniecki

106. Vilnietis inžinierius V. Malinovskis pasiūlė du tilto variantus: pagal Žaliojo tilto pavyzdį, vienos
angos, 94,08 m ilgio. Jis būtų- kainavęs 209338 rb. 19 kp.; antars variantas - trijų angų tiltas su
atramomis upės vagoje (kaina - 163987 rb. 94 kp.). Lyginant abu variantus su pastatytu pagal
profesoriaus N. Beleliubskio projektą metaliniu Žaliuoju tiltu, paaiškėjo, kad trijų angų Žvėryno tiltas
bus pigesnis 37795 rb. 79 kp. AtvirIaiškio autorius D.Vizuna, Vilnius.

/'
2 el:l - BII.lhIl<l.

Wilno.
31l1, 1> 1111 e.J('l>.

Swierzyniec

...

- -

107. 1902 12 23 miesto dūma apsvarstė pasiūlymus ir paskelbė konkursą tarp ti \tų statybos firmų.

Reikėjo nustatyti konkurso sąlygas, būsimojo tilto ašį, jo didį, išmatuoti vandens horizontus, ištirti tilto
statybos vietoje upės dugną, gruntą, potvynio ir ledonešio charakterį, surinkti kitus duomenis,
reikalingus projektavimui. Šiuos darbus atlikti buvo pavesta miesto inžinieriui M. Malinovskiui.
AtvirIaiškio autorius A.Fialko, Vilnius.
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Žvėlyno tiltas per Nerį Vilniuje

Wilno. Most Zwierzynskl

-"- -

108. 1903 m. vasarą iš Sankt Peterburgo atvyko garsus to meto tiltų žinovas profrsorius N.
Beleliubskis. Jis pasiruošė ir eskizinį tilto projektą - trijų angų, parabolinės sistemos, su važiuojamąja

dalimi apačioje. V.Malinovskis pateikė savo eskizinį tilto projektą. Jis siūlė statyti arkinės sistemos tiltą

su važiuojamąja dalimi apačioje. Prof. N.Beleliubskis jam pritarė ir patvirtino savo parašu. AtvirIaiškis
išleistas G.K.W. Lenkijoje

Tiergartenbriicke und russische KircheWilna

- -

109. Inž. V.Malinovskio arkinės sistemos tiltas buvo standesnis, leido didesnį važiavimo greitį. Buvo
siūlomas trijų angų tiltas. Kraštinės angos - po 28,34 m ir vidurinė 32,7 11). Atramos nekliūdė

susisiekimui upe ir sieliams. Tilto važiuojamoji dalis 8,72 m pločio, šaligatviai - po 1,76 m. 1904 m.
balandžio 8 d. miesto dūmą šiam projektui pritarė ir pasiuntė ją Vilniaus gubernatoriaus statybos
skyriui patvirtinti. Birželio 29 d. miesto valdyba išsiuntė tilto brėžinius 9 gamykloms ir firmoms.
Konkurse dalyvauti pareiškė norą tik keturios gamyklos. Jų tarpe ir lietuvio inž. P.Vileišio gamyklą.

Konkursą laimėjo "Rudzkio ir KO " firma. Jai buvo duotas užsakymas pagaminti metalines tilto
konstrukcijas.Atvirlaiškis išlweistas KarI Voegels, Vokietijoje.
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ŽVėlyno tiltas per Nerį Vilniuje

__re«:>f_

113. 1906 m. vasarą iš Varšuvos specialiu traukiniu buvo atganenta metalinė konstrukcija'. Ji buvo
arkinė, kiekvienoje angoje arką sudarė penkios santvaros. Viršus buvo dengtas metaliniais lapais, ant jų

paklotas betonas ir irengtas grindinys. Atramos betoninės, apdailintos tašytais akmenimis.

B JIbHa.

Wilno.
3n-Bpl:l:HėIl:I•.
Zwierzyniec.

.- _.....-~.,.-,...,...------~~....,
114. Tiltas buvo baigtas statyti 1906 m. Iš pradžių naujasis tiltas buvo vadinamas Geležiniu tiltu.
Vėliau gavo Žvėryno tilto vardą, kuriuo vadinamas ir šmndieną. Tilto ilgis 91,20 m. Pagrindinės

laikančios konstrukcijos - 5 santvaros, išdėstytos 2,1 m žingsniu. Vilniaus mie.sto dūma 1905 m.
balandžio 28 d. sudarė tilto statybos priežiūros komisiją, i kurią su inžinieriais M.Prozorovu,
D.Moksevičium ir S. Blaževičium iėjo ir Petras Vileišis. ((Jonas Aničas, knyga Petras Vilei šis, 126
psl., 2001. Atviriaiškis išleistas akcinės bendrovės Granberg Stokholme.

ŽVėlynas Bridge across the Neris River in Vilnius was built in 1906. It was made of steelwith stone
piers.
e.A
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ŽvėTyno tiltas per Nerį Vilniuje

WILNO. Most Zwierzyniecki.

115. 1937 m. miesto savivaldybė atliko tilto kapitalinį remontą, sutvirtino metalinį perdengimą. Ant
tilto važiuojamosios dalies buvo paklotas tašytų akmenų grindinys.

In 1937 Vilnius Municipality carried aut majaI' repairs, strengthened metalfi'amework o/the bridge.

116. Per 2 - jį Pasaulinį karą tiltas smarkiai nukentėjo. Tačiau greitai buvo atstatytas. Santvarų apatinės

juostos yra segmentinės arkos pavidalo. Ant santvarų viršutinių juostų, skersinių ir išilginių yra 0,01 m
storio plieno lakštas. Buvo palengvintos tilto konstrukcijos, ketaus turėklai pakeisti metaliniais,
važiuojamoji dalis padengta asfaltbetoniu.
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Ž,'ėryno tiltas per Nerį Vilnil~je

125. 2005 m. rugsėjo 1 d. tilto kapitalinis remontas buvo baigtas. Jį atliko bendrovės "Viadukas" ir "Tilsta"
statybininkai. Autoriaus nuotraukos 2005 m.

.
126. Tilto remontininkai sumontavo naUjas perdangas, paklojo naUją asfaltbetonio dangą. Autoriaus
nuotraukos 2005 m.
CL



13. Liubarto tiltas per Nerį Vilniuje

] 3]. ]986. m. šalia Zvėryno tilto buvo pastatytas modemus metalinis tiltas ir pavadintas Liubarto vardu.

In 1986 a modern bridge named as Liubartas Bridge was built close to Žvėrynas Bridge.

132. Liubarto tiltas per Neri Vilniuje su metaliniu angos denginiu. Tilti ilgis - 205,2 m, plotis - 22,5 m,
angos - 24+42+77+3] ,5 m. Tiltą statė UAB "Viadukas".

The bridge was built by Viadukas UAB.
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Pėsčillj1l ir siaurojo geležinkelio tiltas per Nerį Vilniuje tarp Žvėryno ir Vingio parko

-
13 5. Tiltas iki karo ir po karo buvo medinis aštuonių atramų apie 150 m ilgio ir 7 m pločio

tarp turėklų. 1928-1930 m. nuotrauka.
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Pėsčiz(jlltiltas per Nerį Vilniuje tGlP Žvė7yno ir Vingio parko

137. 1985 m. tarp Zvėryno ir Vingio parko pastatytas vantinės konstrukcijos, lengvas, ažūrinio silueto,
3 tarpatramių pėsčiųjų tiltas per Neri. Aukštis virš upės 11,3 m, ilgis - 230,55 m, plotis - 6,50 m.

The pedestrian eable-sl/spension bridge of a laey silhouette and three spans aeross the Neris River
between Žl'ė7J'nas distriet and ~ ringis park was built in 1985.

138-139. Tiltas pastatytas pagal "Lengiprotransmost" instituto architekto Jurijaus Sinicos, inžinierių

Konstantino Lunio ir Vitalio Kisliakovo projektą. Tiltą statė Rygos tiltų statybos būrys Nr. 24, statybos
\ adovas - Piotras Trocenka. Autoriaus nuotraukos 2010 m.



---_...... -.-
142-143. 1969 m. į Lazdynus buvo pastatytas įtemptojo gelžbetonio tiltas su šarnyru viduryje. Tilto ilgis
238,7 m; tiltas trijų angų (50,0 + 100,0 + 79,7); aukštis 14,0 m. Autoriaus nuotraukos 2004 m.

144. Tilto plotis 21,0 m ir du šalitilčiai po 3,0 m. Projektą parengė Leningradoprojektavimo institutas
"Lengiprotransmost". Rangovas - Vilniaus tiltų statybos valdyba, statybos vadovas - Vytautas Jankauskas.
Autoriaus nuotrauka 2004 m.
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LazdYlll{ tiltas per Nerį Vilniuje
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156. Konstrukcija - plienbetoninė nekarpyta sijinė - arkinė perdanga ant gelžbetoninių atramų. Romualdo
Janušo nuotraukos 2010 m.

157. Konstrukcija - plienbetoninė nekarpyta sijinė - arkinė perdanga ant gelžbetoninių atramų. Romualdo
Janušo nuotraukos 2010 m.

01



16. Panerių kabantis pėsčiųjų tiltas per Nerį Vilniuje

158. Kauno Žemės ūkio statybos instituto
(12,5+16,0+40,0+76,8+40,0) m tiltas per Nerį, kuris jungia Elektrinės ir Miškinių gatves,
pastatytas 1957 m. Jis buvo skirtas pėsčiųjų eismui ir įvairios paskirties vamzdžiams nutiesti.

Paneriai suspension bridge across the Neris River in Vilnius was constructed for pedestrian use and
various cOmmU'1JJJ.:a.Llflll....D..illf:.~ ~

159. Trijuose ilgiausiuose tarpatramiuose tilto perdanga - kabamoji, su lankstinėmis grandinėmis,

pakabomis ir santvarinio tipo standumo sijomis. Upės kairiajame krante du· tarpatramiai perdengti
karpytomis santvaromis, tokiomis pat kaip ir standumo sijų. Perdangos konstrukcijos elementų sandūros

bei mazgai - virintiniai. Lankstinės grandinės uždėtos ant švytuojančių plieninių pilonų, o grandinių

galai yra užinkaruoti už ramtų esančiuose inkarinėse atramose.

The suspension span structure on the three longest spans has hinged chains, suspensions and stifJening
truss beams.
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17. Komunikacijų tiltas

160. Komunikacijų tiltas per Neri Vilniuje pastatytas 1988 m. Tilto ilgis 126 m, plotis 6 m.

161. Tiltas skirtas ivairios paskirties vamzdžiams nutiesti, o taip pat nutiestais vamzdžiais tiekiama
šiluma šiltnamiams, esantiems Neries dešiniajame krante. Tiltą statė UAB "Tillsta".
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Gari17m( tiltas per Nerį Vilnil~je

164. Vienu metu buvo statomos ir gelžbetoninės atramos. Žurnalas "Švyturys", 1980.

164a. Tiltą pastatė Vilniaus tiltų statybos valdyba Nr. 2, kurios vyr. inžinierium dirbo Vytautas
Jonas Jankauskas, vyresnysis darbų vykdytojas Gediminas Marinskas, darbų vykdytojai Algirdas
Grumbinas ir Vytautas Nevedomskas, aikštelės mechanikas Arvydas Uloza. Autoriaus nuotrauka
2004 m.

o:::



Paplaujos tiltas per Vilnelę Vilniuje

68. Paplaujos tiltas metalinis santvarinis pastatytas 1882 m. Jo metalines konstrukcijas pagamino
Varšuvos Lilpop, Rau ir KO įmonė. Jozef Czechowicz nuotraukoje Paplaujos tiltas apie 1882 m.

MetaI girdeI' Paplauja Bridge was constructed in 1882. lts metaI constructions were manufactured by
the company Lilpop, Rau and Co in Warsaw.

69. Paplaujos tiltas - tiltas per Vilnelę Vilniuje, jungia Aukštaičių ir Paupio gatves. Tiltas įtrauktas į

Kultūros vertybių registrą. Autoriaus nuotrauka 2010 m.

Photo by H. Kebeikis in 2010.



18. Pėsčiujų tiltas Maironio gatvėje per Vilnelę Vilniuje

72. Autoriaus nuotraukoje pėsčiųjų tiltas per Vilnele ties Maironio gatve 2010 m.

73. Tiltas vIeno tarpatramio. Perdenginis - dvi metalinės dvitėjinės sijos tarpusavyje sujungtos
skersiniais horizontaliais ir vertikaliais ryšiais. Tarp sijų paklota šiluminė trasa. Autoriaus nuotrauka
2010 m.



19. Užupio tiltas per Vilnelę Vilniuje

, .

74. Tiltas pastatytas 1901 m. Tilto ilgis 19,9 m, plotis 7,0 m, du šalitilčiai po 1,34 m, aukštis 4,9 m.
Užupio tiltas pirmą kartą minimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1605 m. privilegijoje. Nuo
tada šioje vietoje stovėjo mediniai tiltai - vieni sudegė, kitus nunešė potvyniai, treti buvo perstatyti.
Jozef Czechowicz 1880 m. nuotraukoje Paplaujos tiltas. Fotografija iš M. Matutytės knygos "Vilniaus
fotografija, 1858-1915".
Užupis Bridge was constructed in 1901. Jt is 19,9 m long and 7 m wide. Jt has two sidewalks 1,34 m
wide and 4,9 m high. First mentioned in the privilege of the Great Duchy ofLithuania in 1605. Since
those time limber bridges were used to be built here. Some of them were burnt, some were swept away
byjloods, the others were rebuilt.
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75. Sijinio metalinio tilto statybai vadovavo inž. J. Malinovskis, mūrinių atramų statybai - rangovas O.
Andrejevas, metalines konstrukcijas pagamino 8altstogės fabrikanto A. Verečeko įmonė. AtvirIaiškis
išleistas Pasaulinės pašto sąjungos Rusijoje.
The construction of the metaI beam bridge was managed by engineer J. Malinovskis. The construction
of masonry piers was leaded by contractor o. Andrejevas. MetaI constructions were produced by A.
Verečenkose in Baltstogė.



Bernardinų tiltas per Vilnelę Vilniuje

"

83. Tilto ilgis 18,07 m, plotis 8,4 m. Tiltas jungia Malūnų ir Maironio gatves. Autoriaus nuotrauka nuo
kairiojo kranto žemupio pusės 2010 m.

84. Tiltas vieno tarpatramio, perdenginys - keturios metalinės sijos tarpusavyje surištos horizontaliais
ir vertikaliais ryšiais. Ramtai masyvūs akmens mūro. Tiltas rekonstruotas 1956 m. Autoriaus
nuotraukoje tilto apačios vaizdas nuo dešiniojo kranto 20 10 m.



21. Fluxus tiltas (Dailės akademijos tiltas)

85. Tiltas pastatytas 1984 m. Tai vienintelis dengtas pėsčiųjų tiltas Lietuvoje. Tilto ilgis 45,5 m, plotis
- 2,8 m, aukštis - 4,5 m. Architektas - Vytautas Brėdikis, konstruktorius - Romualdas Jakas. Rangovas
- "Vilniaus statybos" 1 - oji valdyba. V. Šiaudinio nuotrauka 2003 m.

Art Academy Bridge was constructed in 1984. It is the only roofed pedestrian bridge in Lithuania. The
bridge is 45,5 m long, 2,8 m wide, 4,5 m high. It was designed by architect Vytautas Brėdikis,

constructor Romualdas Jakas. The contractor was Board No 1 of Vilnius statyba. Photo by V.
Šiaudinis in 2003.

86. Fluxus tiltas - pėsčiųjų tiltas per Vilnią, jungia Vilniaus Dailės akademiją su Sereikiškių parku.
Seniau vadintas Dailės akademijos tiltu, 2007 m. gavo dabartinį pavadinimą. Autoriaus nuotrauka
2010 m.



Pilies tiltas per Vilnelę Vilniuje

90. Galimi P. Šmuglevičiaus piešinyje "'1785 m. pa~aizduoto pilies arkinio akmens mūro tilto pamatų
likučiai. 2010 m. autoriaus nuotraukoje pamatų vaizdas kairiajame Vilnelės krante.

91. Galimi P. Šmuglevičiaus piešinyje 1785 m. pavaizduoto pilies arkinio akmens mūro tilto pamatų

likučiai. 2010 m. autoriaus nuotraukoje pamatų vaizdas dešiniajame Vilnelės krante.
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Pilies tiltas per Vilnelę Vilniuje

98. 1964 m. tiltas rekonstruotas. Rekonstrukcijos projektą parengė instituto "Promtransniiprojekt"
Kauno filialas, projekto autorius - Aleksandras Petrelevičius. Autoriaus nuotraukoje Pilies tilto
Vilnelės žiotyse vaizdas 2010 m.

Pilis (Castle) Bridge was reconstructed (widened) in 1964.

99. Važiuojamosios dalies danga - asfaltbetonis, du šalitilčiai atskirti nuo vazlUojamosios
metaliniu atitvaru. Autoriaus nuotraukoje Pilies tilto Vilnelės žiotyse vaizdas 2010 m.



Latvijos Respublikos sostinė Ryga

Ryga (latv. RTga, Iyv. RTgo, est. Riia) - Latvijos sostinė ir didžiausias Baltijos šalių miestas, išsidėstęs

prie Rygos įlankos ties Dauguvos žiotimis.
Rygos senamiestis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, miestas ypač žymus gausia Art
Nouveau (Jugendstil) architektūra, kurią galima lyginti su Viena, Sankt Peterburgu ir Barselona, bei
gerai išsilaikiusiu senamiesčiu. Miestas yra vienas iš Europos plytų gotikos keJio stočių.

Rygoje yra daugybė akademinių institucijų, tarp jų Latvijos universitetas (Latvijas Universitate) , Rygos
technikos universitetas (RTgas Tehniska universitate) ir Rygos Stradinio universitetas (RTgas Stradil)a
universitate) .

Istorija

XII a. pabaigoje pradėtos pirmosios misijos, kuriomis siekta pakrikštyti rytų Pabaltijo gyventojus. Po
kelių sėkmingų žygių 1197-1199 m. palei Dauguvą buvo įkurta vokiečių riterių vienuolių kolonija.
Pirmoji įtvirtinta gyvenvietė vadinosi Ikskuliu (Uexkull; dabartinė Ikškilė).

Oficialia Rygos miesto data laikomi 1201 m. Miestą įkūrė vyskupas Albertas (Albert von Buxhowden,
1165-1229), kuris buvo ir Kalavijuočių ordino įkūrėjas (1202 m.). Nuo 1255 m. Rygos arkivyskupo
rezidencija. 1282 m. miestas tapo Hanzos sąjungos nariu. Po Livonijos padalijimo1561 m. miestas 20
metų liko nepriklausomas ir tik 1581 m. atiteko Abiejų Tautų Respublikai. Vėliau, 1621-1709 m., Ryga
buvo švedų valdžioje, o nuo 1710 m. iki I pasaulinio karo buvo Rusijos imperijos sudėtyje. Iki XIX a.
pabaigos Ryga pamažu išaugo į vieną iš svarbiausių Rusijos imperijos uostų, gyventojų skaičius tarp
1850 ir 1900 m. padidėjo keturis kartus. 1900 m. pusė Rygos gyventojų buvo Baltijos vokiečiai, po
ketvirtį rusų ir latvių.

1918-1940 m. Ryga buvo nepriklausomos Latvijos Respublikos sostine, 1940-1941 m. ir 1944-1990
m. Latvijos SSR sostine. 1941-1944 m. Rygoje buvo įsikūrusi Trečiojo Reicho Ostlando komisariato
centrinė būstinė. Ryga, tarpukario laikotarpio nepriklausomos Latvijos sostinė, smarkiai nukentėjo per
abu pasaulinius karus. 1944 m. Raudonajai armijai įžengus į Rygą, prasidėjo beveik šešis
dešimtmečius trukęs komunistinis valdymas. Iki šiol Rygoje gyvena daugiau etninių rusu, negu latvių.

Santykiai tarp abiejų grupių retai būna nuoširdūs. Nuo 1991 m. Latvijos Respublikos sostinė.

Geografija

Rygos miestas yra Latvijos centrinėje dalyje, Rygos įlankos pietinėje pakrantėje, Vidurio Latvijos
žemumoje, arba tiksliau Rygos ir Tyrelių lygumos teritorijoje. Reljefas - smėlėta lyguma, virš jūros lygio
pakilusi 1-10 m. Istorinis centras yra kairiajame Dauguvos krante, apie 10 km prieš Dauguvai įtekant į

Baltijos jūrą. Miesto ribose yra keli ežerai, didžiausi iš jų - Kyšezeras Mežaparke ir Juglas šiaurės

rytuose. Rygos miesto plotas yra 307 km2
.

Administracinis suskirstymas

lki XIII a. Rygos miestas buvo senamiesčio (VecrTga) ribose, kurio plotas yra pora kvadratinių

kilometrų. Iki 1774 m. miesto teritorija padidėjo keliskart, užimdama jau didžiąją dalį dabartinės miesto
centro dalies. 1728 m. prijungtos papildomos teritorijos dešiniajame ir kairiajame Dauguvos krantuose.
1786 m. prijungta Sarkandaugava, Zemitanų stoties rajonas, Katlakalnis ir kt. teritorijos.
1904 m. prijungti Mežaparkas, Čiekurkalnis, Teika, Jugla, IIgiuciemis ir kt. 1919 m., kartu su
nepriklausomos Latvijos valstybės paskelbimu, prijungtos teritorijos dabartinio Purvciemio, Imantos,
Zolitūdės, Pleskuodalės vietoje, taip pat mažos teritorijos Ziepniekkalnyje ir kt.
1927 m. prie Rygos miesto buvo prijungta praktiškai visa šių dienų Pardaugavos teritorija, įskaitant

Bolderają ir Daugavgrivą, taip pat atskiros teritorijos Dauguvos dešiniajame krante (Vecmilgravis,
Jaunciemis, dalis Pliavniekų ir Mežciemio ir kt.). Po kitų teritorinių reformų daugiau ar mažiau Rygos
teritorija įgavo dabartines ribas.
Rygos miestas yra padalytas į šešis teritorinius vienetus: Centro, Kuržemės ir Šiaurinį rajonus, taip pat
Latgalos, Vidžemės ir Žemgalos priemiesčius. Kiekvienas teritorinis vienetas turi savo savivaldybę ir
teismų sistemą.



Gyventojai

Po 1990 m. Rygos gyventojų skaičius stabiliai- mažėja dėl emigracijos. 2008 m. pradžioje mieste
gyveno apie 719 613 gyventojų, gerokai mažiau nei 1990 m., kai čia gyveno 912 000 gyventojų.

Gyventojų skaičius daugiausia sumažėjo, kai po nepriklausomybės paskelbimo išvyko dalis rusų.
Nuo Rygos įkūrimo XIII a. iki XVI a. pabaigos mieste gyveno beveik vien tik vokiečiai. Vokiečių
administracija stengėsi išlaikyti šią vokiečių salą baltų aplinkoje ribodami latvių teises apsigyventi
mieste. Rygai XVI-XIX a. patekus į Abiejų Tautų Respublikos, o vėliau Rusijos imperijos sudėtį

vokiečiai pamažu prarado savo išskirtines privilegijas, nors ir išlaikė tiek ekonominio, tiek politinio ir
religinio gyvenimo kontrolę mieste. Etninė ir kalbinė miesto sudėtis ėmė stipriai diferencijuotis.
Mieste apsigyveno žydai, rusai, lenkai, lietuviai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kt. Pirmoje XX a. pusėje

miestas patyrė keletą tragiškų istorinių įvykių, susijusių su revoliucijomis ir pasauliniais karais, kas
stipriai paveikė jos demografinę istoriją. Antrojoje XX a. pusėje ėmė daugėti rusų ir kitų SSRS tautų

atstovų (ukrainiečių, baltarusių) dalis. Siuo metu latvių ir rusų procentas Rygoje apylygis (atitinkamai
42,3 ir41,7 proc.).

Demografinė raida tarp 1767 m. ir 2011 m.
1767 m. 1800 m. 1840 m. 1867 m. 8R1 su 1897 m.sur

. 1913 m. S?C m sur O sur

19500 29500 60000 102600 169300 282200 517500 185100 377900
1940 m. 1941 m. 1945 m. 1950 m. 1955 m. 5 sur 1965 m. 70 lJ 1975 m.
353800 335200 228200 482300 566900 580400 665200 731 800 795600

su 1987 m. 1990 m. 1991 m. 1992 m. 1993 m. 1994 m. 1995 m. 1996 m.
835500 900300 909135 900455 889741 863657 843552 824988 810172
1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m sur 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m.
797947 786612 776008 764329 756627 747157 739232 735241 731 762
2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2011 m.
724707 722485 719613 711 789 657424

Demografinėsraidos histograma
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Šaltinis: http://lt.wikiped ia.org/wiki/Ryga



LATVIJOS TilTAI

1. Latvijoje teka apie 12 400 upių, iš kurių didžiausios yra Dauguva, Lielupė, Gauja, Venta, Nemunėlis
ir Uogrė. Latvijos upės priklauso atviros Baltijos jūros (Venta), Rygos ilankos (Lielupė, Dauguva,
Gauja. AtvirIaiškyje, išleis.tame P. Mantnieka kartografinio instituto Rygoje apie1920 m. Latvijos
žemėlapis.

2. Didžiausi miestai per kuriuos teka Dauguva - Ryga, Salaspilis, Uogrė, Jakabpilis, Daugpilis,
Polockas< Vitebskas. Intakai - Aiviekstė, Polota, Kasplia, Meža, Dysna, Ola, Laukesa< Uogrė,
Velesa, Topora, Obolia, Drisa, Ušačia. Daugiau nei pusė Latvijos tiltų arba prasta arba kritinės

būklės, pagal "Latvijos keliai" ir 2007 m. rugpjūčio 10 d. Susisiekimo ministerijos duomenimis. Kad
remontuoti tiltus ir grąžinti juos i normalią būklę, masyvi remonto planuojama nuo 2007 - 2009.
Didžiausias prioritetas remonto bus tiltus netoli sienos, - sakė ministerijos atstovas. Duomenys
parodė, kad Latvijoje iš 922 tiltų, 391 "43 procentų" yra blogos būklės ir 186 "20 procentų" yra labai
blogos būklės. Latvijos Valstybinio Muziejaus išleistame atvirIaiškyje P. Moleino piešinyje (Olandų

mokykla 1595-1661) "Upės peisažas".



Rygos tiltai

Latvijos sostinė išsidėsčiusi šalies centre, prie Dauguvos upės, Rygos įlankos, čia priskaičiuojama virš 700000
gyventojų. Oficiali miesto įkūrimo data - 1201 metai, kuomet teritorija buvo įsteigta vyskupo Alberto, taipogi ir
Kalavijuočių ordino steigėjo. Dar prieš oficialų įkūrimą - XII amžiuje, pirmoji Rygos gyvenvietė įtvirtinta

teritorijoje buvo pavadinta Ikskuliu. XIII amžiaus pabaigoje Ryga tapo Hanzos sąjungos nare iki XVI amžiaus,
kai trumpam atgavo nepriklausomybę ir vėl pakliuvo kitų valdžion - šįkart ATR (Abiejų Tautų Respublikai).
Ryga visus amžius neturėjo laisvės: XVII-XVIII amžiuje priklausė švedams, nuo XVIII amžiaus iki XX amžiaus
pradžios atiteko Rusijos imperijai. Visgi Ryga turėjo ir teigiamo statuso atgarsį - jos uostas buvo vienas
geriausių ir populiariausių visoje Rusijoje. 1918 - 1940 metais Ryga turėjo savo nepriklausomybę, iki kol
Antrojo pasaulinio karo metu buvo okupuota Sovietų Sąjungos (miestas tapo Latvijos SSR sostine). Latvijos
Respublikos, atgavusios nepriklausomybę 1991 metais, Ryga paskelbta oficialia sostine.

7. Pietinis tiltas, Dienvidu tilts, Southem Bridge AB kelyje

DIENVIDU TlL TS ir ti/ts RTga. Dienvidu tilta būvniecTba tika sakta 2004. gada, bet"planots, ka ta pilnTba tiks
pabeigta 2012. gada.· 2008. gada 17. novembrT satiksmeitika atkla~a tilta pirma karta - tilts par Daugavu.
Tiltam katra virziena ir 3 braukšanas joslas, velocelif)i un ietves gajejiem. Pa tiltu kurse arT sabiedriskais
transports. 2006. gada inflacijas dej tilta būvetaji pieprasTja no RTgas domes pieš/firt papildus ITdzekjus tilta
celšanai, draudot ar būvdarbu partraukšanu, tomer tas nenotika.2009. gada 27. februarT Valsts kontrole
pabeidza 2008. gada pavasari sakto revTziju par Dienvidu tilta būvniecTbu. 2009. gada 18. marta Valsts
kontrole publiskoja Dienvidu ti/ta revTzijas rezultatus un nodeva tos Qeneralprokuratūrai. Valsts kontroliere
Inguna Sudraba noradTja, ka RTgas dome Dienvidu tilta būvniecTba ir izš/ferdejusi 27 miljonus latu,lai arT tilta
būvnieki norada, ka Dienvidu ti/ta izmaksas (1 m2

- 1184 Ls) ir 2-3 reizes letaka neka ITdzTgam tiltu būvem

Eiropa.

27. Pietinio tilto atidarymas įvyko 2008 11 17. Tilto ilgis yra 803 m, plotis 34,28 m. Nuotraukoje tilto
vaizdas nuo dešiniojo kranto 2008 m.



Pietinis tiltas, Dienvidu tilts, Southem Bridge, A6 kelyje

28. Naująjį Rygos pietinį tiltą šalies gyventojai vadina auksiniu. Latvijos mokesčių mokėtojams jo
statybos kainavo 567 mln. latų, arba beveik 3 mir. litų. Nuotraukoje privažiavimo prie tilto vaizdas nuo
dešiniojo kranto 2008 m.

29. Kilus įtarimams dėl korupcijos, šis tiltas pavadintas "aštuntuoju pasaulio stebuklu". Nuotraukoje
privažiavimo prie tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto 2008 m.



8. Salos tiltas, Salu tilts, per DauguvąRygoje A10 kelyje
SALU T1LTS (agrak saukts par Maskavas tiltu) ir garakais tilts par Daugavu RTga. Ti/ts ir atklats 1976. gada 10. decembn.
Ti/ta kopejais garums ir 3,5 km un ta trase ir 21 būve: 2 lielie ti/ti, 9 estakades, 5 celu parvadi, 3 tuneli un 2 tilti pari
attekam. Ti/ts šljerso KOjusalas gravi, Zvirgzdusalu, Daugavu, Zaljusalu, Mazo Daugavu, Lucavsalu un Bieljengravi. Ti/ts
savieno Lačpleša un Krasta ielu ar Karla Ulmaf}a gatvi un Mūkusalas ielu. Tilta balstu pamati novietoti uz urbjpaliem, kuru
diametrs ir 1,5 metri un kuri iegremdeti 30 metru dziluma. Balsti izgatavoti no mono!fta betona ar granita apdari. Ti/ta
uzMrumos un pieejas uzskalots aptuveni 2,8 miljoni m3 grunts. Brauktuves platums pari lielajiem ti/tiem ir 24 metri,
braukšanas virzieni atdaMi ar 0,7 metru platu josiu. Gajejiem paredzetas Tpašas ietves ffmenT zem brauktuves. Tiltu
projekteja ~ef}ingradas projektešanas institūts "~engiprotrans" un institūts "pi/setprojekts': bet būveja 5. tiltu būves tresta
un 17. tiltu celtniecTbas vienTba, piedaloties RTgas pi/setas Tautas departamenta padomes izpi/dkomitejas specializetajam
celtniecTbas organizacijam.

____- .. "1 .._ ,~...

32. Tiltas buvo statomas du metus. Salos tilto projekto autorius Georgijus Fuksas. Tiltas atidarytas
1976 m. gruodžio 10 d. Dviejų pagrindinių tiltų bendras ilgis 1795 m, plotis 24 m. Salos tiltas per
pagrindinę Dauguvos vagą yra 6 angų: 62+75+85+90+75+62 m. Indrikio Stūrmano nuotraukoje
bendras tilto Salų tilto vaizdas per pagrindinęDauguvos vagą 1989 m.

•
33. Tiltas jungia Lačplešo ir Krasto gatves (dešinys krantas) su Pardauguva, Torniakalniu (kairysis
krantas). Nežinomo autoriaus nuotraukoje Salų tilto bendras vaizdas nuo dešiniojo kranto aukštupio
pusės 2011 08 20.



9. Geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje

Zemgales ti/ts jeb Dzelzs ti/ts bija agrak pastavejis tilts RJga par Dauga,vu. Atradas ITdzas Dzelzceja tiltam
nedaudz lejak pa straumi. LTdz mūsdienam ir saglabajušies tifta balsti. Zemgales tifts efektTvi risinaja RTgas
centra satiksmes problemas pateicoties tam, ka Vecngas puse uz tiltu pari Daugavas krastmalai veda
estakade.Dzelzs tiltu par Daugavu uzbūveja 1872. gada. Tiltu būveja RTgas-Bolderajas dzelzceja biedr1ba
sakara ar Bolderajas dzelzceja celtniecTbu. Tifts bija paredzets ne likai dzelzceja satiksmei, bet ari gajejiem.
Tadej dzelzceja sfiedes atradas tifta vidū, bet ma/as bija platas joslas gajejiem. Par maksu tiltu vareja izmantot
arT zirgu transportam. Pirma pasaules kara laika tifts tika nopostTts, velak atjaunots. Pec tifta kapitala remonta
20. gadsimta 30. gados tifts tika pielagofs pajūgu transportam. Otra pasaules kara laika tifts tika uzspridzinats
un to vairs neatjaunoja.

36. Pirmas geležinkelio tiltas per Dauguvą pastatytas 1872 m. Tiltą pastatė Rygos ir Bolderaja
geležinkelio asociacija, kartu su Bolderaja geležinkelių statytojais. Laivams praleisti pirmos dvi angos
atsidaro pasukus tiltą. Nežinoma autoriaus nuotraukoje tilto vaizdas nuo dešinioja kranto aukštupio
pusės 1916 m. žiema.

Pura - )KeJl'B3HlJ..,Įt MOCT"b
Riga - Eisenbahn-Brūcke

37. Tiltas buvo pastatytas ne tik traukinių eismui, bet ir pėstiesiems. Buvo įrengti du šalitilčiai. Vieni
bėgiai ėjo tilto viduriu, todėl šonuose buvo daug vietos. Už tam tikrą mokestį galėjo pravažiuoti arkliai
su vežimais. Drezdene (Vokietija) Stengel &Co firmos 1916 m. išleistame atvirIaiškyje tilto viršaus
vaizdas nuo kairiojo kranto.
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Geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje

38. Pirmo pasaulinio karo metu tiltas buvo sugriautas, karo metu pastatytas laikinas, o vėliau

atstatytas, kuris išstovėjo iki II pasaulinio karo. Apie 1930 metus tiltas buvo pritaikytas
autotransportui. Nežinomo autoriaus nuotraukoje Rygos geležinkelio tiltai nuo dešiniojo kranto
žemupio puSėS apie 1934 m.

39. Tiltų vaizdas nuo kairiojo kranto apie 1932 m.



Geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje

DZELZCE~ TILTS ir ti/ts par Daugavu RTga. Ti/ts ir atklats 1914. gada 8. apr'ilT. Tilts ir uzbūvets uz 10
balstiem, no kuriem 8 atrodas ūdenT. Tilta projektešanas darbi sakas jau 1'902. gada. Ti/ts tika uzbūvets laika
posma no 1909. ndz 1914. gadam. Ti/ts tika atklats 1914. gada 8. apr'ilT. Sakotneji, lai būtu iespejams
nodrošinat kugošanu Daugava ti/ta laba krasta malejo laidni izmantojot divus 45 ZS elektromotoros vareja
pacelt. Pirma pasaules kara laika krievu karaspeks, atkapjoties no RTgas, uzspridzinaja divas tilta laidnes,
kuras velak vacu okupacijas laika tika salabotas, tomer 1944. gada vacieši atstajot RTgu uzspridzinaja visas
tilta laidnes un balstus. Ti/ta atjaunošanas darbi sškšs 1944. gada. Tad tika uzcelts pagaidu koka dzelzceja
tilts. Pi/n1ba Dzelzceja ti/ts tika atjaunots tikai. 1955. gada. 2007. gada tilts tika izgaismots, kas kopuma
izmaksaja 280 000 Ls. Tilta apgaismojumam ir divi režTmi - ikdienas un svetku. Ikdiena diennakts tumšaja
laika izgaismojumam izmantos zi/as ktasas lampas, bet svetku režTmš tiek izmantotas zi/as un baltas.

40. Augant eismo intensyvumui, aukštupio pusėje buvo pastatytas dar vienas tiltas. Tilto projektavimo
darbai prasidėjo 1902 m. Tiltas atidarytas 1914 04 08. Nežinomo autoriaus nuotraukoje, tilto vaizdas
nuo kairiojo kranto aukštupio pusės apie 1923 m.

RIGA. Neue Eisenbahnbriicke

41. Tilto statyba vyko nuo 1909 m. iki 1914 m. Tiltas pastatytas ant 8 akmens mūro taurų ir 2
masyvių akmens mūro ramtų. Drezdene išleistame atvirIaiškyje, tilto vaizdas nuo kairiojo kranto
aukštupio pusės apie 1920 m.



Geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje
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41 a. Antras geležinkelio tiltas per Dauguvą rygoje atidarytas 1914 m. balandžio 8 d. Tiltas pastatytas
ant 8 taurų (atramos vandenyje) ir 2 ramtų (krantinės atramos). Kad galėtų praplaukti laivai prie
dešiniojo kranto du tarpatramiai buvo pasukami laivams praleisti. Nuotraukoje tilto atidarymo
ceremonija.

41 b. Per I pasaulinį karą, atsitraukdama Rusijos armiją susprogdino tilto du tarpatramius. Vokiečiai

tiltą atstatė, o 1944 m. traukdamiesi vokiečiai susprogdino visą tiltą. Nežinomo autoriaus nuotraukoje
vokiečiai traukiasi iš Rygos 1944 m.



Geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje

50. 2007 m tiltas buvo restauruotas. Restauracija kainavo 280000 latų. Tuo pačiu buvo irengtas
dviejų rėžimų tilto apšvietimas - kasdieninis ir šventinis. Kasdien naudojamas mėlynos spalvos
apšvietimas, švenčių dienomis mėlynos ir baltos spalvos. AtvirIaiškyje, išleistame Latvijos SSR Ryšių
ministerijos Rygoje 1955 m., B.Jaunzems 1899 m. piešinyje geležinkelio tiltas per DauguvąRygoje.

51. AtvirIaiškyje Rygos senamiesčiopanorama ir tiltai per Dauguvąapie 2008 m.
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10. Akmenų tiltas per DauguvąRygoje

AKMENS TILTS ir vairak neka puski/ometru garš ie/as satiksmes ti/ts pa~ Daugavu RTga. Ti/ts atrodas starp
DzelzceJa tiltu un Vanšu tiltu. pari ti/tam notiek arT tramvaju un trolejbusu satiksme.Pec 1944. gadš sagrautš
Zemga/es ti/ta 1955. gadš saka būvet tagadejo Akmens tiltu ka otro ie/as satiksmes tiltu. Faktiski ta laidums
nav no akmens - ta ir nepartraukta metala sija. Ti/ta novietnei izraudzita bijuša Pontontilta ass, pa kuru jau
ilgus gadus (no 1896. gada) bija vesturiski izveidojuššs un nostabilizejušas ielu satiksmes plūsmas starp
abiem Daugavas krastiem.Pec ti/ta statiskas un dinamiskas parbaudes 1957. gada 21. jūlija tiltu atklaja
satiksmei. Tad to nosauca par Oktobra tiltu.

R.iga, Eiserne BrUcke und Pontonbrttcke

52. Ryga. Pontoninis tiltas per Dauguvą pastatytas 1896 m. AtvirIaiškyje, išleistame Paryžiuje firmos
Verlag v. Hebensperger &Co, geležinkelio (pastatyto 1872 m.) ir pontoninio tilto (pastatytas 1896 m.)
vaizdas nuo dešiniojo kranto žemupio pusės.

PHra. IIOBTOBl1blJj MOCT"b
Riga. Die Pontonbriicke
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53. Ryga. Šis pontoninis tiltas per Dauguvą buvo naudojamas iki 1915 m. AtvirIaiškyje, išleistame
Rygoje, pontoninio tilto vaizdas nuo kairiojo kranto aukštupio puSėS 1913 m.
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Akmenų tiltas per DauguvąRygoje

58. Pontoninis tiltas per DauguvąRygoje atidarytas 1931 m. birželio mėn. ir buvo eksploatuojamas iki
1944 m. rudens. Tilto ilgis 501 m, o perdenginys metalinis. Tiltas sujungiamas iš 17 sekcijų, kurių ilgis
23,62 m. Fotobrom (Ryga) nuotraukoje, pontoninio tilto vaizdas nuo kairiojo kranto žemupio 1932 m.

59. Pontoninių tiltų eksploatacija buvo brangi ir reikalavo nemažai lėšų. Fotobrom (Ryga) nuotraukoje,
pontoninio tilto vaizdas nuo kairiojo kranto aukštupio 1932 m.



Akmenų tiltas per DauguvąRygoje

63. Akmens tiltas Rygoje atidarytas 1957 m. ir yra 7 angų. Jam buvo suteiktas Spalio vardas. Tiltas
yra 7 angų: (50,6+64,4+75,1 +85, 1+75,1 +64,4+50,6) m. Tiltas metalinis ant monolitiniųakmens mūro

taurų. AtvirIaiškyje išleistame 1961 m. naujas Akmens (Spalio) tiltas. S.Lapšino nuotraukoje tilto
vaizdas nuo dešiniojo kranto žemupio pusės 1960 m.

64. Latvijoje išleistoje atvirutėje V. Upišo nuotraukoje tilto vaizdas nuo kairiojo kranto aukštupio pusės



Akmenų tiltas per DauguvąRygoje

65. SSSR Goznako 1981 m. išleistame markiruotame atvirJaiškyje, tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto.

66. "Uesma" spaustuvėje Rygoje 1974 m. išleistoje atvirutėje J. Talbergo nuotraukoje tilto vaizdas
nuo kairiojo kranto aukštupio pusės.



Akmenų tiltas per DauguvąRygoje

66a. Po tilto statinio ir dinaminio bandymo tiltas 1957 m. liepos 21 d. atidarytas transporto eismui.
Nežinomo autoriaus nuotraukoje tilto vaizdas nuo kairiojo kranto žemupio pusės 2009 m. naktį.

66b. Sunaikinus per karąZiemgalos tiltą, 1955 m. prasidėjo Akmenų tilto statyba. Tilto perdenginys iš
metalinių sijų. Tilto projektas paruoštas Maskvoje. Nežinomo autoriaus nuotraukoje tilto vaizdas nuo
kairiojo kranto žemupio pusės 2010 m. naktį.



Akmenų tiltas per DauguvąRygoje
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67. Pastačius tiltą žymiai pagerėjo susisiekimas tarp abiejų Dauguvos krantų. Per tiltą nutiestos
troleibusų ir tramvajų linijos. Akmens tiltu Rygoje 1989 m. rugpjūčio 23 d. ėjo Baltijos kelias.
Nuotraukoje tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto aukštupio pusės 2010 m.

68. Akmenų tiltas vaizdas nuo kairiojo kranto žemupio pusės 2011 0707.



11. Vantinis (Vanšų) tiltas per Dauguvą Rygoje

Vanšu T/LTS (agrak saukts par Gorkija ti/tu) ir s1fpsaišu ti/ts par Daugavu R""tga. Ti/ts atk/ats 1981. gada 17.
jū/ija (pec eitas infonnacijas 21. jū/ijiJ), ta garums ir 312 metri. Sava kategorija, ti/ts argarako laidumu pasaule
- viena pi/ona s1fpsaišu ti/ts ar viena p/akne izvietotam vantim). Ti/ts ir vista/ak uz ziemejiem esošais
Daugavas š!!ersojums. Vanšu ti/ts tika uzbūvets b/akus vietai, kur kadreiz atractas par Daugavu 1945. gada
uzce/tais koka pagaidu ti/ts (ta saucamais VaJdemara ti/ts). Valdemara ti/ts darbojas 1fdz 1950. gadu beigam.
Sakara ar jauna Oktobra (tagad Akmens ti/ta) atk/iJšanu 1957. gada, pontonti/ts, kas 1fdz tam nodrošinaja
satiksmi par Daugavu Akmens ti/ta vieta, tika parvietots b/akus Va/demiJra ti/tam. Va/demara ti/ta paliekas
pastaveja 1fdz 1964. gadam, kad tas tika pakiJpeniski demontets.

69. 1945 m. buvo pastatytas laikinas medinis tiltas - vadinamas Valdemaro tiltu. Jis veikė iki 1950 m.
pabaigos. Atidarius Akmenų tiltą 1957 m'J pontoninis tiltas buvo perkeltas prie Valdemaro tilto.
Valdemaro tiltas išlieka iki 1964 m., kai buvo palaipsniui panaikintas. Nuotraukoje Valdemaro medinio
tilto vaizdas n o kairio·o kranto aukštu io usės 1947 m.

70. Vantinis tiltas yra paskutinis tiltas per Dauguvos upę prie jos žiočių. Tiltas atidarytas 1981 m.
liepos 17 d. (kitais šaltiniais liepos 21 d.). AtvirIaiškyje Rygos uostas ir vantinis bei geležinkelio tiltai.



Vantinis (Vanšų) tiltas per DauguvąRygoje

71. Vantinis (anksčiau žinomas kaip Gorkio tiltas) tiltas Rygoje yra 312 m. ilgio angos. Iš vantinių tiltų

vienas stambiausiųEuropoje: tilto plotis - 28,4 m; pilono aukštis -109 m. GOZNAKO išleistame 1984
m. atvirIaiškyje tilto vaizdas nuo dešinio kranto aukštupio pusės. Nuotrauka N. Veselovo.
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72. Vantinio (tilts Valdemara) tilto Rygoje bendras ilgis 555 m. ilgio, 4 angų (89,4 + 312 + 87,5 + 64,5
m). Tipografijos "Krasnij pro/etarij" 1985 m. išleistame atvirIaiškyje tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto
aukštupio pusės. Nuotrauka V. Poliakovo.



Vantinis (Vanšų) tiltas per DauguvąRygoje

73. Leidykloje LKP CK Rygoje 1987 m. išleistame atviruke tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto
aukštupio pusės. Nuotrauka L. Baloio.

74. Leidykloje "Plakat" Maskvoje 1989 m. išleistame atvirIaiškyje tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto

aukštupio pusės.



Vantinis (Vanšų) tiltas per DauguvąRygoje

75. SSSR Ryšių ministerijos, GOZNAKO leidyklos 1990 m. išleistame markiruotame atviruke tilto
vaizdas nuo dešiniojo kranto žemupio pusės. Nuotrauka L. $varco.

j
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76. Projektuotojams ir statytojams 1983 m. paskirta SSSR mokslo ir technikos Valstybinė premija.
BRIVDIENA 1998 m. išleistame atviruke tilto vaizdas nuo dešiniojo kranto žemupio pusės. Nuotrauka
Leons Balodis.



Vantinis (Vanšų) tiltas per DauguvąRygoje

76a. Nežinomo autoriaus nuotraukoje tiltas 2010 m. naktį.

76b. Vantinis tiltas buvo pastatytas šalia 1945 m. medinio tilto (vadinamo Valdemaro vardu).
Nežinoma autoriaus nuotraukoje tiltas 2011 m. naktį.



12. Tiltai per kanaląRygoje

77. Ilga ir įvairiapusė miesto istorija atsispindi Rygos istorinio ir kultūrinio paveldo objektuose. Nors ir
iškentusi abu pasaulinius karus, Ryga sugebėjo išsaugoti neįkainojamą senamiestį, kuris 1997 m.
buvo įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą. AtvirIaiškis išleistas leidykloje V. Kauffeld akmens
mūro tiltas per kanaląRygoje XX a. pradžioje prie NacionalinėsOperos teatro.

...
RIGA. Kr. Barona tilts nn Naciona\a opera

RIGA. Kr. Baroo Briicke n. Nationa Oper

78. Tiems, kurie norėtų su Rygos istorija susipažinti išsamiau, patariama ne tik pasivaikščioti

fantastiškame senamiestyje, bet ir aplankyti Nacionalinį Istorijos muziejų, Latvijos Okupacijos muziejų

ar Etnografijos muziejų, įsikūrusį po atviru dangumi. AtvirIaiškyje išleistame Rygoje apie 1917 m.
akmens mūro tiltas per kanaląRygoje prie NacionalinėsOperos teatro.



Tiltai per kanaląRygoje

79. Atviriaiškyje išleistame Rygoje apie 1918 m. akmens mūro tiltas per kanalą Rygoje prie
Nacionalinės Operos teatro žiema.

80. Atviriaiškyje išleistame Valstybinės leidyklos Rygoje 1960 m. V. Utomino nuotraukoje miesto
kanalas ir akmens mūro tiltas naktį·



Tiltai per kanaląRygoje

..TaA. CENTRALTIRGUS. HIlIles Centrllles. Centralmarkt.

81. Foto atelje "UPITlS"nuotraukoje išleistoje Rygoje 1935 m. gelžbetoninis tiltas per kanalą prie
centrinio turgaus Rygoje.

82. Įdomiausi lankytini objektai Rygoje - Elizębetės, Alberto, Strelniekų gatvėje sukoncentruota Art
Noveau architektūra, Šv. Petro bažnyčia, išsiskirianti 123 m aukščio bokštu, XIII a. menančios Mažoji
ir Didžioji Gildijos, Nacionalinė Opera, Nacionalinis Teatras, Rygos Meno galerija, Laisvės paminklas,
išskirtiniai Rygos tiltai (seniausias - Geležinkelio tiltas), netradicinis Radijo ir Televizijos bokštas,
Rygos Centrinis turgus ir 1.1. Atvirutėje metalinis tiltas per kanaląRygoje.



Tiltai per kanaląRygoje

~iga Stadtkanal.

83. Miesto kanalas iškastas vietoje tvirtovės griovio, kuris apjuosė Rygą su jos itvirtinimais. Rygos
itvirtinimai statėsi XVI a. ir buvo rekonstruoti XVIII a. Kanalo kasimo darbai prasidėjo tuo pačiu metu,
kai buvo likviduojami itvirtinimas 1857-1863 m. AtvirIaiškyje miesto kanalas ir pėsčiųjų tiltas 1902 m.

84. AtvirIaiškyje miesto kanalas ir pėsčiųjų tiltas 1909 m.



6. Rygos hidroelektrinė

25. Rygos HE yra naujausioji Dauguvos hidroelektrinė ir antra didžiausioji elektrinė Latvijoje. Ji buvo
statoma 1966-1974 m., yra 35 km nuo upės žiočių. Nuotraukoje HE vaizdas nuo dešiniojo kranto
aukštupio pusės 2008 03 21.

26. Hidroelektrinė yra aprūpinta šešiais hidroagregatais, kurių bendra galia yra 402 MW. Neskaitant
elektros energijos gamybos, Rygos HE tarnauja ir kaip sinchroninis kompensatorius srovės ir dažnio
reguliavimui energetinei sistemai. Nuotraukoje HE vaizdas nuo dešiniojo kranto aukštupio pusės

20080321.



II. TILTAI PER LlELUPĖS UPĘ

Lielupė prasideda prie Bauskės, kur susilieja iš Lietuvos atitekančios Nemunėlis ir Mūša. Teka į

šiaurės vakarus Vidurio Latvijos žemuma pro Jelgavą, žemupyje ~ Pajūrio žemuma. Pačiame
žemupyje priartėjusi prie pajūrio kopų gūbrio pasuka į šiaurės rytus ir 30 km vingiuoja palei Rygos
įlankos krantą Žemiau Jūrmalos Lielupė šakojasi į dvi šakas: viena įteka į Rygos įlanką, kita (Bulupė)
- į Dauguvą Senovėje Lielupė įtekėdavo į Dauguvą, bet 1697 m., susikimšus ledams, ji per kopas
prasiveržė įjūrą prie Buolderajos. 1755 m. susiformavo dabartinis įtekėjimas įjūrą

85. Bauskės panorama XVII amžiuje.

RiGA

,.., .

LIETUVA.-

114.ISI~

-
86. Lielupė prasideda prie Bauskės, kur susilieja iš Lietuvos atitekančios Nemunėlis ir Mūša.



Tiltas per Memelės (Nemunėlio)upę Bauskėje

88a. Demonstracija ant Memelio upės tilto Bauskėje.

JI 'Jo l; • .

88b. 1944 m. karo metu tiltas buvo susprogdintas. Po karo atstatant tiltą vienas tarpatramis buvo
arkinis. AtvirIaiškyje tilto viršaus vaizdas 1936 m.



14. Tiltas per Mūšos upę Bauskėje

Mūša (latv. Mūsa) - upė šiaurės Lietuvoje, Joniškio rajono savivaldybės, Pakruojo rajono
•

savivaldybės bei Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir Latvijos Bauskės savivaldybės teritorijoje.
Ilgis 157 km (Lietuvoje 133 km), baseino plotas 5463 km2 (Lietuvoje 5297 km2

).

Gruss aus Bauske
Sweizinajums no Bauskas
ilpKIl-Bn !i3h BaycK'1>

Ruine

89. AtvirIaiškyje išleistame L. Ohsol Bauskėje tiltas per Mūšą nuo kairiojo kranto aukštupio 1902 m.

90. Atviriaiškyje tilto per Mūšos upę Bauskėje 1925 m. nuo dešiniojo kraneto aukštupio pusės.



r Estijos Respublikos sostinė Talinas

Talinas - Estijos sostinė ir svarbiausias uostas, įsikūręs šalies šiaurėje, prie Baltijos jūros Suomių

įlankos, 80 km į pietus nuo Helsinkio.

Istorija[taisyti

Pirmieji žmonių gyvenviečių ženklai rasti archeologų Talino miesto centre yra apie 5000 m. senumo.
Virvelinės keramikos kultūros keramikos randama iš 2500 m. pr. m. e.
1050 m. ant Talino Toompea kalvos pastatyta pirmoji tvirtovė.
Kadangi XIII a. Talinas tapo svarbiu uostu Skandinavijos-Rusijos· prekybos kelyje, jis buvo Teutonų

ordino ir Danijos karalystės taikiniu. Kryžiaus žygių metu Estijos gyventojai buvo prievarta pakrikštyti
katalikais. Danai šiaurės Estijoje įsitvirtino 1219 m., kai Danijos karaliaus Valdemaro II kariuomenė

užėmė Lindanisės tvirtovę ir pastatė savo fortą.

Talino antspaudas, 1340 m.

1285 m. Talinas tapo šiauriausiu Hanzos pirklių sąjungos nariu. 1346 m. danai miestą kartu su kitomis
savo valdomis šiaurės Estijoje pardavė Teutonų ordinui. Viduramžiais Talinas buvo klestintis miestas,
kuriame gyveno apie 8000 gyventojų, buvo apsuptas sienomis ir turėjo 66 gynybinius bokštus.
Vokietijoje prasidėjus reformacijai, Talinas tapo liuteronišku miestu. 1561 m. miestą ėmė valdyti
Švedija. Šiaurės karo metu, 1710 m. Taliną užėmė Rusijos imperija, tačiau vietinės savivaldos
institucijos išliko. Revalio magistratas buvo panaikintas 1889 m. XIX a. industrializacija ir uosto plėtra

išlaikė miesto svarbą. XIX a. p skutiniaisiais dešimtmečiais sustiprėjo ir rusifikacijos pastangos.
1918 m. vasario 24 d. Taline paskelbta Estijos nepriklausomybės deklaracija, tačiau vėliau miestas
buvo okupuotas Vokietijos imperijos ir vyko Estijos nepriklausomybės karas su Rusija. Tik 1920 m.
vasario 2 d. pasirašyta Tartu taikos sutartimi Estija Rusijos buvo pripažinta nepriklausoma respublika.
Talinas tapo šalies sostine. II pasaulinio karo metu 1940 m. Estiją užėmė sovietai, o 1941-1944 m. 
naciai. Naciams pasitraukus 1944 m. Sovietų Sąjunga vėl okupavo Estiją. Talinas tapo Estijos SSR
sostine. 1980 m. Talinas buvo vienu iš Vasaros Olimpinių žaidynių miestų. Priemiestyje Piritoje vyko
olimpinės regatos varžybos. 1991 m. Talinas vėl tapo nepriklausomos Estijos sostine.
Miestas turi 3 istorines dalis:
Toompea ("Katedros kalva") - buvęs miesto valdžios centras. Šiais laikais čia išsidėsčiusios
svarbiausios valdymo institucijos, ambasados.
Senamiestis - senovinis Hanzos stiliaus miestas iki pat XIX a. pabaigos nebuvo sujungtas su Katedros
kalva, kuri laikyta atskiru miestu.
Estų miestas, besidriekiantis piečiau senamiesčio~ Čia gyveno daugiausia estai, kurie miesto dauguma
tapo tik XIX a. viduryje, skaičiumi pralenkę Baltijos vokiečius.

Per savo istoriją miestas ne kartą buvo užpultas, nusiaubtas ir sugriautas. Nors ir patyręs didelius
sovietų bombardavimus Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, didžioji dalis Senamiesčio išliko. 1997 m.
Talino Senamiestis (įskaitant ir Toompea) tapo UNESCO Pasaulio kultūros paveldo objektu.

Pavadinimo kilmė

Žodis Tallinn turi kelias etimologijas. Plačiausiai paplitęs vardo aiškinimas: taani linn(a) danų miestas,
arba "danų pilis" (1219 m.. miestą užėmė ir ėmė plėsti danai), j~olab kad ir herbą miestui davę danai



r
savo valdymo laikais. Dar keliamos šios miestavardžio kilmės versijos: tali linna "žiemos pilis" arba talu
linnaa ūkio pilis.
1918 m. pavadinimas Tallinna pakeitė iki tol danų, vokiečių ir kt. vartotą estiškos kilmės pavadinimą

Revelis (est.: Ravala, voko Reval:; rus.:Peaenb; šved.: Raffle). 1920 m. pavadinimas pakoreguotas į

Tallinn. Senoviniuose dokumentuose miestas dar vadinamas Lindanise, Kesoniemi, rusiškai vadintas
KonblaaHb, fleiJeHeu,.

Geografija

Talinas išsidėstęs šiaurės vakarų Estijoje, pietinėje Suomijos įlankos pakrantėje. Miesto apylinkėse yra
Ulemistės ežeras (plotas 9,6 km2

), tiekiantis didžiąją dalį gėlo vandens. Harku - antras pagal dydį

Talino miesto ribose esantis ežeras (plotas 1,6 km2
). Per Talino pakraštį teka tik viena upė - Pirita,

kurios vaizdingas slėnis saugomas. Miestą supa kalkakmenio uolos. Aukščiausia miesto vieta - 64 m
(Nymės rajone, miesto pietvakariuose). Kranto linijos ilgis.- 46 km. Išsikiša 3 dideli pusiasaliai: Kopli,
Paljassaare ir Kakumae.

Gyventojai

2005 m. kovą Taline gyveno 401 694 gyventojai. Pagal Eurostat duomenis, Taline gyvena daugiausiai
(27,8 %) ne Europos Sąjungos piliečių, lyginant su kitomis ES sostinėmis. Sovietmečiu, siekiant
išskirstyti tautas ir mažinti nacionalizmą, į Taliną atvyko nemažai slavų tautų atstovų. 54,8 % Talino
gyventojų yra estai, 36,6 % - rusai, 3,6 % - ukrainiečiai, 1,9 % - baltarusiai, 3,1 % - kitų tautų

atstovai. Mieste galima susišnekėti ne tik estiškai, bet ir suomiškai, rusiškai, angliškai.

Ekonomika

Talinas - Estijos ekonominis centras ir svarbiausias uostas. Vystoma tekstilės, maisto (ypač žuvies),
mašinų ir kita pramonė. Sparčiai vystomos naujosios technologijos.

Transportas

Mieste galima keliauti autobusais, troleibusais ir tramvajais. Kitas miesto dalis galima pasiekti ir
elektriniais traukiniais. Automobilių eismas senamiestyje ribojamas. Į rytus nuo miesto centro yra
tarptautinis Talino oro uostas iš kurio vyksta skrydžiai į Helsinkį, Amsterdamą, Berlyną, Briuselį,

Kopenhagą, Londoną, Kijevą, Milaną, Maskvą, Stokholmą, Varšuvą. Be to, iš uosto į Helsinkį kursuoja
sraigtasparniai. Iš Talino Via Baltica keliu galima pasiekti Rygą, Kauną, Varšuvą. Rytų link kelias
(rekonstruojamas į autostradą) veda pro Narvą į Sankt Peterburgą. Taip pat keliai į kitus Estijos
miestus: Tartu, Viljandį. Tarptautinės autobusų linijos Taliną jungia su Pabaltijo šalių miestais (Ryga,
Kaunu, Vilniumi), Rusijos miestais (S. Peterburgu, Maskva), Vakarų Europos miestais (Hamburgu,
Berlynu, Amsterdamu ir kt.). Iš Talino uosto keltai plaukia į Helsinkį, Stokholmą, Alandų salas, Sankt
Peterburgą, Rostoką.

Turizmas

1997 m. Talino senamiestis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jau sovietmečiu Talinas
buvo svarbus turizmo centras. Estijai iškovojus nepriklausomybę, o ypač po to, kai įstojo į ES, turistų

srautas dar labiau padidėjo. Svarbiausi miesto lankytini objektai:
Toompea - aukštutinis miestas, vyskupystės centras. Čia yra Toompea bokštas, Estijos parlamentas,
liuteronų katedra ir įspūdinga Aleksandro Neviškio cerkvė (pastatyta Carinės Rusijos valdymo laikais).
Per šią kalnuotą miesto dalį veda siauros grįstos gatvelės, atsiveria įspūdingos senamiesčio

panoramos.
Žemutinis miestas - čia gausu ilgą miesto istoriją menančių vietų. Svarbiausia žemutinio miesto dalis 
Rotušė ir Rotušės aikštė. Taip pat itin žymus objektas - Šv. Olafo katedra (Oleviste kirik), gotikos
stiliaus pastatas, kuris 1549-1625 m. buvo aukščiausias pasaulyje pastatas (124 m).
Kadriorg - 2 km į pietus nuo miesto centro esantys buvę Petro I rūmai. Dabar čia įsikūręs Estijos meno
muziejus.
Pirita - 2 km į šiaurės rytus nuo Kadriorg esanti miesto dalis. Per ją teka Pirito upė. Yra botanikos
sodas ir Talino televizijos bokštas. 1980 m. Maskvos Olimpinių žaidynių metu čia vyko olimpinės

regatos varžybos.

Šaltinis: http://lt.wikiped ia.org/wikilTalinas



ESTIJOS KELIAI
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Autokeliųtransportas

Autokelių transportas yra patogiausia transporto rūšis, nes krovinius ir keleivius galima be perkrovimų

ir persėdimų vežti "nuo durų iki durų" - tai esminis privalumas, dėl kurio dažnai autokelių transportas
pasitelkiamas net tada, kai pagrindinė maršruto dalis vežama kitomis transporto priemonėmis.

Baltijos regiono autokelių tinklas yra tankus. Autokeliai igalina apjungti visas aplink Baltijos jūrą

išsidėsčiusias valstybes. Bendras Baltijos regiono autokelių ilgis - 2,482,694 km. (2000 m.
duomenimis). 2000 m. daugiausiai autokelių buvo Rusijoje (952000 km) ir Vokietijoje (656140 km), o
mažiausiai - Lietuvoje (44000 km) ir Estijoje (30300 km). Lietuva Baltijos regione pagal autokelių ilgį

užima 8 vietą. Autokelių ilgis priklauso ne tik nuo šalies išsivystymo lygio, bet ir nuo šalies teritorijos
dydžio. Kuo didesnė teritorija - tuo daugiau reikia autokelių. Rusija yra didžiausia Baltijos regiono
valstybė ir turi daugiausiai autokelių. Švedija ir Suomija yra nemažos valstybės, tačiau pagal autokelių
ilgį jas aplenkia VOkietija ir Lenkija - pastarosios yra gausiau apgyvendintos. Lietuva pagal teritorijos
dydį tarp Baltijos regiono valstybių yra 6 vietoje, tačiau pagal autokelių ilgį ją pralenkia žymiai
mažesnė, bet geriau ekonomiškai išsivysčiusi - Danija.



..
TALINO TILTAI

Pirita (est. Pirita jogl) - upė šiaurinėje Estijoje. Išteka 75 m aukštyje iš Pususo telkinio, esančio apie
20 km nuo Paidės miesto, ir šalia Talino įteka į Suomijos įlanką. Atvirutėje medinis tiltas per Piritą.

Pėsčiųjų medinis tiltas per Piritos upę. Dmitry G. nuotrauka 2010 03 10.



TALINO TILTAI

Pirita (est. Pirita jogl) - upė šiaurinėje Estijoje. Išteka 75 m aukštyje iš Pususo telkinio, esančio apie
20 km nuo Paidės miesto, ir šalia Talino įteka į Suomijos įlanką. Gelžbetoninis sijinis tiltas per Piritą.

Maskvoje vykusių 1980 m. vasaros olimpinių žaidynių buriavimo rungtys buvo surengtos Talino
užutėkio estuarijoje. Upės atkarpa ties buvusiu viduramžių Brigitos ordino Piritos vienuolynu paskelbta
saugoma teritorija. Gelžbetoninis sijinis tiltas per Piritą. Dmitry G. nuotrauka 2009 08 19.
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TALINO TILTAI

Juhan Smuul (1922 02 18 - 1971 04 13) buvo Estijos rašytojas. Iki 1954 m. naudojo Johannes
Schmuul vardą. Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline vaizdas iš šono 2008 m. Inge Kanakaris
- Wirtl nuotraukoje

Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline viršaus vaizdas 2008 m. Inge Kanakaris - Wirtl
nuotraukoje.



TALINO TILTAI

- ,'--

Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline vaizdas iš šono 2008 m. Inge Kanakaris - Wirtl
nuotraukoje.

- -

Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline vIrsaus vaizdas 2008 m. Inge Kanakaris - Wirtl
nuotraukoje. Pakabinami tarpatramiai yra 42+85+42 metrų ilgio.



TALINO TILTAI

-(

Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline vaizdas iš šono 2008 m. Inge Kanakaris - Wirtl
nuotraukoje.

Juhan Smuul vardo vantinio viaduko Taline vaizdas iš šono 2008 m. Inge Kanakaris - Wirtl
nuotraukoje.



TARTŲ TILTAI

Akmens mūro tiltas Tartų mieste buvo pirmasis akmens tiltas pastatytas Šiaurės Livonijoje, dabar
Pietų Estijoje. Atviriaiškyje tilto vaizdas apie 1907 m.

IOPMB'b. Ka~leHJn,ll"r MOCTI>. - Turtu. Klwisild.
Dorpat. Steinbrūcke.

Tiltas buvo pastatytas Rusijos imperatorės Jekaterinos II valdymo laikais (1762 - 1796) tarp 1776
1784 metų. Tilto architektai buvo JC Siegfrieden ir JR Zaklinsky. Atviriaiškyje, tilto vaizdas 1913 m.



TARTŲ TILTAI

1775 metais Tartų įvyko didžiulis gaisras, per kurį sudegė daugelis namų, esančių miesto centre.
Jekaterina II įsakė miestą atkurti, tam skyrė 12-15 tūkstančių rublių reprezentacinio pastato statybai, o
vėliau dar 10 tūkstančių rublių, kaip imperatorės dovana Stone tilto statybai per Emajogi upę.

Atviriaiškyje išleistame 1910 m. Tartų rotušė ir Stone tiltas.

TARTU. Klvisild.
DORPAT. StelnbrUcke.

Tilto vietos parinkimo pasiūlymai buvo svarstomi beveik metus. Buvo nutartą tiltą statyti Rotušės

aikštėje. Emajogi upė tekėjo dviem vagomis, todėl, uždarius vieną vagą, tilto atramas galima buvo
pastatyti nusausintoje vagoje. Atviriaiškyje išleistame 1913 m. Stone tiltas.



TARTŲ TILTAI

'1'ARTU. Kivisild.
DORPAT. Steinbriicke.

Akmens mūro tiltas susidėjo iš dviejų arkų ir vienos pakeliamosios dalies laivams praplaukti. Tilto
pakėlimui buvo pastatytos dvi arkinės sienos, kurios priminė senovės Triumfo arką, suteikdamos prie
tilto prieigos didybę. Atviriaiškyje išleistame 1914 m. Stone tiltas.

TARTU. Kivisild.
DORPAT.
StelnhrQcke.

Tartų mieste, vienas iš gražiausių mūrinių tiltų buvo atidarytas eismui 1784 metų rugsėjo 16 d.
Livonijos generalinis gubernatorius fon Brown lapkričio 10 d. laiške Jekaterinai II pranešė, kad jo
užduotis yra baigta - Tartų Stone tiltas (Stone Bridge) yra baigtas ir atidarytas eismui. Ant dviejų

akmeninių plokščių lotynų ir vokiečių kalbomis buvo išraižyti žodžiai: "Upė pažabota Jekaterinos II
užsakymu, kurios dosnumo dėka pastatytas šis tiltas ir kuris pirmasis Stone Bridge papuošė Livoniją

1783 m." Atviriaiškyje išleistame 1915 m. Stone tiltas.



TARTŲ TILTAI

DORPAT
Sleinbrild<e

Tilto važiuojamoji dalis buvo 5,6 m pločio, siaurėjantis į vidurį iki 4 metrų vartuose. Tilto statyboje buvo
sunaudota daugiau kaip 3000 tūkstančiai akmenų blokų, iš jų 1240 granito ir 600 lauko akmenų.

Akmenų sumūrijimui sunaudota 9000 pūdų kalkių, 10 statinių Amsterdamo cemento, 3900 pūdų

geležies ir 350 pūdų alavo, pastaliams tūkstančiai rąstų. Atviriaiškyje išleistame 1910 m. Stone tiltas.

Tiltas buvo susprogdintas per Antrąjį pasaulinį karą 1941 m. liepos mėn., dieną prieš sovietų

kariuomenės išvedimo iš Tartu. Paskutiniai tilto likučiai buvo antrą kartą susprogdinti 1944 metų

vasarą Vokietijos kariuomenės išvedimo iš Tartu metu. Dabar yra šiuolaikinis pėsčiųjų tiltas, o ne
istorinis. Atviriaiškyje išleistame 1920 m. Stone tiltas.



TARTŲ TILTAI

Arkinis pėsčiųjų tiltas buvo pastatytas pakeisti per karą susprogdintą akmens mūro Stone Bridge tiltą.

Arkinis tiltas yra betoninis pėsčiųjų tiltas Tartu Olejoe rajone tarp miesto centro ir Rotušės aikštės

priešais Rotušę per Emajoe upę. Tiltas buvo pastatytas 1957-1959 metais akmeninio tilto Stone
Bridge vietoje. Kol tiltas buvo pastatytas per upę kilnojo valtis. Šaltinis:
http://et.wikipedia.org/wikilKaarsild (Tartu)

Tiltas yra vienos standžios arkos, turi du pėsčiųjų 2,25 m pločio takus. Arkos lankas tęsiasi 57,4
metrus, arkos plotis 1 metras, aukštis 8 metrai. Prieš keletą metų idiegtas keičiantis arkos spalvą

apšvietimas. Atviriaiškyje, išleistame 1960 metais A. Kott tilto piešinys.



TARTŲ TILTAI

Atvirutėje, išleistoje 1978 m., Tartų restoranas "Kaunas" ir pėsčiųjų arkinis tiltas per Emajoe upę.

Arkinis tiltas kelia prieštaringą susirūpinimą ne tik tai, kas vyksta virš jo, bet ir tai, kas slypi po juo.
Upės dugne lieka akmeninio tilto (Kivisild) pamatai, kuris egzistavo prieš tai. Jis buvo vertinamas kaip
Tartų miesto katalizatorius. Šiandiena dalis visuomenės pasisako už akmens arkinio tilto atstatymą.
Atvirutėje, išleistoje 1966 m., Tartų pėsčiųjų arkinis tiltas per Emajoe upę.



TARTŲ TILTAI

Buvo nutarta pastatyti naują tiltą ir 1826 metais buvo pastatytas naujas medinis tiltas, kuris jungė Lai ir
Rusų gatves. Atviriaiškis išleistas 1915 metais.

TARTU. Puusild.
DORPAT. Hol2brQcko.

Medinis tiltas per Emaj6e upę Tartų, pastatytas 1826 metais. Atviriaiškis išleistas apie 1905 m.



TARTŲ TILTAI

Kuradisild (Velnio) viadukas 'pastatytas 1913 m. Architektas A. Eichhorn. Plonas medinis viadukas
šioje vietoje buvo pastatytas 1814 m., o 1836 m. pakeistas sijiniu, tvirtesniu klasikinio dizaino viaduku.
Viadukas buvo rekonstruotas 1913 m. ir ji papuošė Georg Friedrich bareljefas. Dabartinis Velnio
viadukas (Kuradisild) - gana negraži betoninė arka, pastatyta 1913 metais švenčiant Romanovų

dinastijos 300 metų jubiliejų. Pavadinimas pasiskolintas iš tilto statybos vadovo pavardės, kuri buvo
ilga Werner Maximillian Friedrich von Zoege Manteuffel. Išvertus jo pavardę skamba panašiai į

"Žmogus-velnias". Atviriaiškis atspausdintas 1913 metais.

Pergalės tiltas - gelžbetoninis tiltas pastatytas 1957 m. Tartu miesto centre. Jis kerta Emajoe upę

Narvos kelyje kryžkelėje su Rygos gatve (Narvos kelio tąsa), Market Street ir Nepriklausomybės

bulvaru. Atviriaiškyje, išleistame 1960 m., A.Kutt piešinyje Pergalės tiltas.
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