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Daugavai Rīgas gadsimtu vēsture vien
mer ir bijusi noteicoša loma gan kā svarī
gam tirdzniecības cejam, gan arī kā dabis
kam militāram šķērslim dažādo karu pe
riodos. Sākot ar XII gadsimtu pie Dņep
ras un Daugavas izveidojās lieli baltkrievu, 
krievu un ukraiņu tirdzniecības un amat
niecības centri - Vitebska, Polocka, Smo
ļenska, Kijeva u. c. Rīga kļuva par svarīgu 
l�edes posmu ūdens ceļā, kas savienoja šos 
plašos apgabalus ar Baltijas jūru. Pārējās 
Baltijas jūras austrumu piekrastes ostas 
feodālisma periodā un arī vēlāk pēc tirdz
nieciskā vcriena atpalika no Rīgas, jo to 
ģeogrāfiskais stāvoklis bija neizdevīgāks. 

Rīgā turklāt ienāca daudzi sauszemes ceļi: 
ceļš caur Kursu un Zemaitiju uz Prūsiju, 
ceļš caur Vidzemi uz Terbatu, Pleskavu un 
Novgorodu, ceļš caur Bausku uz Lietuvu, 
ceļš gar Vidzemes jūrmalu un visbeidzot 
ceļš gar Daugavas labo krastu uz Vitebsku 
un Polocku. Tādēļ Rīgu uzskatīja par Aus
trumeiropas vārtiem un tās strateģiskā no
zīme līdzās ekonomiskajai padarīja to par 
kārojamu objektu Austrumeiropas . un Zie
meļeiropas feodālajām valstīm. Pie Rīgas 
pagājušajos gadsimtos sīvas kaujas izcīnī
juši gan sakšu· un poļu, gan zviedru un 
krievu karaspeki. Pilsētas aizsardzībai bez 
īpaši izbūvētiem nocietinājumiem kalpoja arī 
dabiskie ūdens šķēršļi, to skaitā galveno
kārt Daugava. 

Līdz XVII gadsimtam ieskaitot nav sa
glabājušās ziņas par īslaicīgu pagaidu tiltu 
celšanu karaspēka vajadzībām pār Dauga
vu pie Rīgas. Domajams, ka tas darīts pie 
Salaspils· ·vai Ikšķiles, kur Daugava nav 
plata. Pašai Rīgas pilsētai līdz XVIII gad
simta sākumam sava tilta pār Daugavu 
nebija. 
· Zieme.ļu kara sākuma, kad Rīga atradās 

Zviedrijas pakļautībā, tai bija ierādīta sva
rīga vieta militārajās operacijās. 1 70 1 .  gada 
pirmajā pusē, kad sakši koncentrēja savu 
karaspēku iepretī Rīgai no Spilves līdz 
Katlakalnam, tika dots rīkojums vislielāka-

jā steigā sagatavot peldošu tiltu zviedru 
karaspēka pārcelšanai pāri Daugavai: tirgo
tājiem bija jadod nepieciešamie materiali, 
amatniekiem - darbaspēks, turklāt viss bez 
atlīdzības. Tomer, kad zviedru karaspēks 
jūlija pirmajā dekade ieradās pie Rīgas, 
Karlim XII likās, ka tilta novietošana Dau
gava aizņems pārāk daudz ·laika, tāpec tas 
nolema parcel lies īpašas konstrukcijas liel
laivās dūmu aizsegā vietā, kur to pretinieks 
negaida. Tā tika īstenota slavenā Spilves 
kauja. Sagatavoto peldošo tiltu tikai pēc 
tam izmantoja karaspēka transportam, bet 
1 702. gadā to nodeva pilnīgā Rīgas pilsetas 
rīcībā. Ar šo tiltu tad arī sākas Rīgas Dau
gavas tiltu vēsture. 

Tilta klājs balstījās uz koka laivām, ku
ras bija nostiprinātas pie upes dibenā iedzī
tiem enkuriem. Tilts pilsētai izmaksāja 
5961 dālderus un 88 grašus, tāpēc par til
ta lietošanu bija jāmaksā, kas deva pilsē
tas kasei ievērojamus ienākumus. Peldošo 
tiltu ekspluatēja tikai «neaizsalušajā sezo
nā». «Ziemas guļā» to novietoja kadā no 
Daugavas attekām, parasti Āgenskalna līcī, 
kad upes pārejai izmantoja ledu. 

Taču Rīgas pirmajam tiltain pāri Dauga
vai bija lemts nokalpot tikai nepilnus čet
rus gadus: 1 ib5. gada pavasara palLt ledi 
ieziemoto tiltu salauza un daļu no tā aiz
nesa jūrā. 

Kaut arī, turpinoties Ziemeļu karam, zvied
ri pieprasīja Rīgas pilsētai aizvien lielākas 
kontribūcijas, tā atrada iespēju atjaunot 
peldošo tiltu pāri Daugavai. Bet kad pēc 
Poltavas kaujas krievu karaspēks feldmar
šala šeremetjeva vadībā no dienvidiem tu
vojās Rīgai, vēstures avotos minēts, ka 
1 709. gada agrā rudenī «tilts Daugavā tika 
izņemts jau priekšlaikus un aizliegta jeb
kāda stitiksme ar Jelgavu». 

šis tilts tika iznīcināts 1 710. gada 4. jū
lijā, kad Rīgas pilseta ar tajā atrodošos 
zviedru karaspēku pēc apmēram gadu ilga 
aplenkuma, pārciešot badu un visbeidzot 
mēra epidēmiju, padevās krievu karaspē
kam. Līdz ar to Krievija bija sev nodroši
nājusi vitāli nepieciešamo pieeju pie JUras, 
radot brīvas satiksmes iespējas ar Rietu
miem pa ūdens un sauszemes ceļiem. 

Militāra ziņā specīga Krievijas_ imperija 
nodrošināja Rīgai ilgstošu mieru - galveno 
nosacījumu tās ·turpmākajai ekonomiskajai 
attīstībai. Rīga kļuva arī pat Krievijai pie
vienotas Baltijas dajas (Vidzemes un Igau-
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XIX gadsimta otrajā pusē būvētā plostu tilta šķērsgriezums. šāds tilts bija pietiekoši plats 
un sava laika satiksmei parocīgs. 

nijas) administratīvo, politisko un kultūras 
centru. 

Strauji attīstījās Rīgas priekšpilsētas. 
Daugavas kreisajā krastā, kur pienāca ceļ i  
n o  Bauskas, Jelgavas u n  l(urzemes, bija 
izveidojušies pārcēlāju ciemi. So ciemu iemīt
nieki nodrošināja gan pasaz1eru, gan arī 
preču pārcelšanu pāri Daugavai. Lai no
drošinātu ērtāku aizvien pieaugošo preču 
un pasažieru plūsmu nogādāšanu no viena 
krasta uz otru, Rīgas rātei bija jāizšķiras 
par p ietiekami kravnesīga jauna tilta būvi 
vispiemērotākaj ā vietā. 

Tāpēc 1 7 1 4. gadā ierīkoja peldošu plostu 
tiltu, kura viens gals atradās iepretim Ak
meņu ielai, otrs - pie Grēcinieku vārtiem 
(tagadējās Imanta Sudmaļa ielas sāku
mā) . šis bija otrais Rīgas tilts pār Dauga
vu. l(līversalā, kuru tagad ar pilsētu savie
noja tilts, tika ierīkotas vairākas iebrauca
mās vietas, kur ceļinieki uzturējās plūdu 

un palu laikā, kad tilts tika izņemts. No 
salas tā!ak pāri krasta grāvim, garām l(ob
ronskanstij uz Jelgavas ceļu nokļuva pa 
t. s. Elefanta tiltu. Sī  tilta novietne sagla
bājās līdz XIX gadsimta beigām, t. i„ ap
tuveni 180 gadus, kas liecina, ka sākotnēji 
izvēlētā satiksmes pāreja pār Daugavu Rī
gas pilsētai ir bijusi optimālā. 

Plostu tilts, dažādos laikmetos dažādi iz
veidots, remontēts un rekonstruēts, izrādī
j ās Daugavas apstākļiem p iemērotāks par 
peldošu tiltu uz laivām. Katru rudeni to 
izņēma un pēc pavasara ledus iešanas atkal 
ielika atpakaļ vecaj ā vietā. 

Tilts bija p ietiekoši plats un kravnesīgs, 
lai pa to netraucēti abos virzienos noritētu 
kravas un pasažieru pajūgu, kā arī gājēju 
satiksme. Ap 1892. gadu tilts sastāvēja no 
8 lieliem un 3 mazākiem plostiem, kā arī 
2 pontoniem, - kuri bija domāti netraucētai 
kuģīšu un plostu caurvadīšanai. Plostu til-

Tāds izskatījās plostu tilts pār Daugavu Rīgā X IX gadsimta sākumā. 
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Pirmais dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā pēc tā atklāšanas 1872. gadā. Priekšplānā - horizon
tāli pagriežamais laidums. 

ta garums b,ija 646,4 m ar kopējo p latumu 
1 2,8  m (skat. shēmu) . Labi noenkuroto plos
tu tiltu izmantoja arī strūgu un atsevišķu 
burinieku pietauvošanai. Tilts šajā vietā no
kalpoja līdz 1 896. gadam, kad to nomainīja 
ar dzelzs pontontiltu. 

N āķošais, pēc kārtas trešais Rīgas tilts 
pār Daugavu bija dzelzceļa tilts, kuru uz
būvēja 1 871.-1 872. gados sakarā ar dzelz
ceļa tīkla tālāku izbūvi. Tilta novietne at
radās augšpus plostu tilta, blakus pašrei
zējam dzelzceļa tiltam (tilta trasē saglabā
jušies daži balsti) . 

Pirmo projekta variantu tiltam sastādīja 
inženierbūvju specālists, inženierzinātņu 
profesors Henrijs Bessars ( 1 837-1872) , 
kurš tajā laikā ie1Jēma Rīgas Politehniskā 
institūta (politehnikuma) inženieru fakultā
tes dekāna amatu (H. Bessars gāja bojā 
Bolderājas dzelzceļ a  tiltu pārbaudot ar kus
tīgu slodzi) . Projektā tilta laidumu kon
strukcijām bija paredzētas 3 galvenās kop
nes, no kurām vidējā atdalīja pilsētas 
transporta satiksmi no dzelzsceļa sliedēm. 
šo projektu nerealizēja tā lielās izmaksas 
dēļ. Būvei pieņēma projektu, ko bija iz
strādājuši brāļi Strūves un kurā pilsētas 
satiksme pa tiltu bija paredzēta tikai no 
vilcienu satiksmes brīvaj ā  laikā. Tilta kop
garums bija 737 m. Astoņi 86,4 m gari lai
dumi bija pārsegti ar Tauna sistēmas biezi 

režģotām kopnēm ar paralēlām joslām un 
apakšējo brauktuvi. Labajā krastā bija ierī
kots 5 1 ,5 m garš horizontāli p agriežams 
divkonsoju laidums kuģu caurlaidei (grie
šanas centra balsts saglabājies). Tilta pla
tums starp kopņu asīm bij a 9,08 m ar di
vām ārējām ietvēm 1 ,55 m platumā. Par 
tilta būvdarbu galveno inženieri tika ap
stiprināts H. Bessars. Būvdarbu kopēj ā iz
maksa sastādīja 1 800 000 zelta rubļu. 

XIX gadsimta otrā puse Rīgas vēsturē 
bija l aiks, kad senā tirdzniecības pilsēta 
pārvērtās par lielu industriālu centru visas 
Krievijas impērijas mērogā. 90. gados, kad 
rūpnieciskā ražošana un iedzīvotāju skaits 
pieauga vairāk nekā divkārt, paplašinājās 
arī pilsētas teritorija, izauga Maskavas, Pē
terburgas un Pārdaugavas priekšpilsētas. 

šajā laikposmā Daugavas krastus savie
noja tikai divi tilti - peldošais plostu tilts 
un dzelzceļa tilts. Plostu tiltu ziemas perio
dā izņēma pavisam, bet dzelzceļ a  tiltu slē
dza kravas transportam ziemā uz pusi die
nas, vasarā gandrīz uz visu diennakti. Par 
pārvietošanos pa šiem tiltiem .bija j āmaksā. 
šāda satiksme pār Daugavu neapmierināja 
rūpniekus un sīkos tirgotājus, tāpēc tie s āka 
asu cīņu domē un vietējā presē par pastā
vošās satiksmes· kārtības izmaiņu pāri Dau
gavai. 1 888. gadā dome izšķīrās par jauna 
dzelzs pontontilta būvi. 
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1896. gadā atklātais dzelzs pontonu tilts Rīgā, kura platums bija 13,9 metri. Tas bija ceturtais 
Daugavas tilts. 

Tomēr lieltirgotāji nepiekrita priekšliku
mam par jaunceļamā tilta pārcelšanu uz 
ostas pusi, jo tad samazinātos kuģu izkrau
šanas fronte iepretim vecpilsētai. Arī tilta 
būve tika bremz.ēta un 1 892. gadā ar dzelzs 
pontoniem tika nomainīti tikai daži plostu 
tilta galīgi nederīgie posmi. Beidzot 1 896. 
gadā pontontiltu, kurš tika novietots plostu 
tilta vietā un izmaksāja 603 795,35 zelta 
rubju, nodeva ekspluatācijā. Tilta garums 
bija 524, 1 rµ, platums 1 3,9 m ( 10,7 m brauk
tuve un 2 X 1 ,6 m ietves) .  Tas bija ceturtais 
Daugavas tilts. 

Kad 1 899. gadā pontonu tiltu nopietni sa
bojāja pavasara pali, atkal ar jaunu spēku 
iedegās strīds par pastāvīga pilsētas tilta 
būvi. Pilsētas domes uzdevumā speciāla ko
misija izstrādāja vairākus šāda tilta atra
šanās vietas variantus. Tomēr, atkfll iejau
Čoties lieltirgotājiem, visi iespējamie varianti 
kārtējo reizi tika noraidīti un pastāvīga til
ta būves vietā pilsētas valde 1 908. gadā 
noslēdza ar Rīgas-Orlas dzelzceļa pārval
di visai neizdevīgu līgumu par vecā, jauna
jām slodzēm neatbilstošā dzelzceļa tilta 
atpirkšanu. 

Līgums paredzēja, ka tilts p�riet pilsētas 
pilnīgā lietošanā pēc jauna divsliežu dzelz
ceļa tilta izbūves, kas ietilpa Rīgas dzelz
ceja mezgla pārbūves projektā. Līgumā ne
bija paredzēti nekādi tilta nodošanas ter
miņi, turklāt tas satiksmei bija par šauru 
un bez tam izmaksāja 1 milj. rubju. Vēlāk 
pilsētas valde visādi bremzēja dzelzceļa 
mezgla pārbūvi un 1 9 1 2. gadā pat . Jūdza 
valdību apturēt jQ.tmā tilta būvdarbus, kas 
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jau tuvoj ās nobeigumam, motivējot, ka tilta 
pieeju uzbērums labaj ā krastā traucē pie
kļūšanu «Sarkanajiem spīl�eriem» - eks
porttirdzniecības galvenajām noliktavām. 
Satiksmi pa jauno dzelzceļa tiltu atklāja 
tikai 1 9 1 4. gada aprīlī. / 

Arī jaunajam dzelzceļa tiltam (piektajam 
Rīgas tiltam) bija astoņi ap 86 m gari 
laidumi, kuri bija pārsegti ar pārtrauktās 
sistēmas ārēji statiski noteicamām lokvei
da režģotām kopnēm, kurās apakšējā brauk
tuve bija iekārta ar pakaru palīdzību. La
b�j ā krastā tiltam bija apmēram 24 m garš 
vertikāli atverams laidums kuģu ceļam. 

(Turpinājums sekos) 
UDK 624.21 (09) 
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Sākoties pirmajam pasaules karam Rīgā 
pāri Daugavai pastāvēja trīs tilti: vecais 
un jaunais dzelzs tilti un pontontilts (par 
to tapšanu skat. mūsu krājuma iepriekšējā 
numurā) . Dzelzs pontontilta posmus, kad 
froute pietuvojās Rīgai, evakuēja uz Pēr
navu un Hāpsalu. Abus blakus stāvošos 
dzelzs tiltus vācu cepelīni, kuri tolaik ba
zējās Kurzemē (Vaiņodes angāros) ,  ne vienu 
reizi vien centās sabombardēt, bet šos no
domus izjauca tiltu tuvumā uzstādītās ze
nītartilērijas baterijas. Abus dzelzs tiltus 
1 9 1 7. gada 20. augustā uzspridzināja 1 2. 
armijas sapieri, kad Rīga pagaidu valdī
bas nodevīgās politikas dēļ bija jāatdod 
vācu imperiālistiskajam karaspēkam. 

Vācieši, ienākot Rīgā, vispirms provizoris
ki izlaboja veco dzelzs tiltu dzelzceļa satik
smei, kā arī pa pagaidu l aipām atvēra gā
jēju satiksmi pa jauno dzelz.s tiltu. Evaku
ētā pontonu tilta vietā sapieri 1 9 1 7./1 9 18. 
gada ziemas sešos mēnešos savukārt uzbū
vēja koka konstrukcijas t. s. «Libekas tiltu», 
kura laidumus starp koka pālu balstiem 
pārklāja Tauna sistēmas kopnes ar apakšējo 
brauktuvi. Sis tilts jāuzskata p ar sesto 
Daugavas tiltu Rīgā. Apmēram šajā laikā 
tika atjaunots arī jaunais dzelzs tilts. 
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Tādi Izskatījās 1917. gada augustā cariskās Krievijas pagaidu valdības nodevīgās politikas 
dēl uzspridzinātie abi �īgas dzelzs tilti. 

Ap un par š iem tiltiem turpmākajā pirmā 
p asaules kara un pilsoņu kara la ikā nori
sināj ās sīvas cīņas. Visas trīs tiltu pārejas 
1 9 1 9. gada maijā, kad Padomju Latvijas 
karaspēks bija spiests atkāpties uz austru
miem, fon der Golca komandētās baltgvardu 
un vācll armijas pārspēka priekšā varonīgi 
a izstāvēja kara skolas kursanti, jūrnieki un 
miliči. Tiltus noturēt neizdevās, un Rīga 
nonāca landesvēra un «dzelzs d ivīzijas» sa
lašņu varā, kuri nekavējoties sāka izrēl}i
nāšanos ar darbaļaudīm un padomju dar
biniekiem. 

1 9 19. gada beigas Daugava uz ves�lu 
mēn�si kļuva par dabisku šl}ērsli starp no 
rietumiem uzbrūkošo Berrnonta baltgvardu 
un buržuāziskās Latvijas armiju. Bermonta 
karakalpiem Daugavas tiltus ieņemt neiz
devās, bet artilērijas apšaudes rezultātā tiem 
tika nodarīti nopietni postījumi. Jauna dzelz
ceļa tilta divus saboj ātos la idumus, kā arī 
Libekas tilta vienu saspridzināto posmu 
Pārdaugavas pusē atjaunoja d ivdesmito 
gadu sākumā un izdarīja arī nepieciešamos 
labojumus vecajam dzelzs ti ltam, taču sa
tiksme pa  to bija ierobežota. · 

Pirm�. pasaules kara laikā steigā uzbūvētais koka kopņu •Libeklļs tilts>, kuru savā dzejolī 
apdziedājis Linards Lalcens. 
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1 924. gada aprīlī Libekas tiltam (par 
kuru Vācijas valdība 1 920. gada bija pie
prasījusi atlīdzību 540,6 tükstoš latu ap
mērā) palu ūdeņi iznesa ap 300 m garu 
labā krasta posmu. So posmu ātri atjau
noja ar daļēji no Pērnavas atpakaļ saņem
tiem dzelzs pontontilta posmiem un satik
smi atklāja jau. 1 924. gada 2 1 .  jūnij ā. Tiltu 
likvidēja 1 926. gadā, kad uzbūvēja jauno 
pontontiltu. 1 924. gada aprīļa plūdos tā
pat tika iznesti trīs laidumi arī vecajam 
dzelzs tiltam, kuri bija atjaunoti ar īsiem 
dubult-T siju posmiem un pagaidu koka 
balstiem. Satiksmi pāri Daugavai tiltu avā
riju laikā uzturēja ar speciālu parceltuvi un 
l iellaivām. 

Sajā laikā Rīgas p ilsētas valde izsludi
naia konkursu par jauna metāla ponton
tilta projektu. Konkursā p iedalīj ās 4 vie
tēj ās un 1 5  ārzemju firmas. Lētākais izrā
dīj ās Liepājas kara ostas darbnīcās iz
strādātais projekts, kuru arī saias pasas 
darbnīcās realizēja no Vācij ā iepirkta tē
rauda. Jauna pontonu tilta posmi bija 
garāki un augstāki par vecaj iem. Tilta 
klāja platums bija aptuveni vienāds ar 
vecā_ dzelzs pontontilta platumu - 1 4  m 
(brauktuve - 1 0  m, kurai pa vidu ierīko
tas d ivas tramvaj a sliedes un divas 2 m 
ietves) . 

Pilsētas valdes līgumā ar Liepājas kara 
ostas darbnīcām pontonu izgatavošana bija 
paredzēta laikā no 1 925. gada maija līdz 
1 926. gada martam. Gatavos pontonus no 
Liepājas uz Rīgu buksēja pa iuru un 
1 4. jūnija pa atjaunoto tiltu atklāja satik
smi. Taču 1 927. gada novembrī .ledus sa
strēgums vairākus pontonus .norāva no en-

Pagāja 13 gadi, lai 

pilnībā atjaunotu ve

co dzelzs tiltu (Zem

gales tiltu). Tas bija 

lielākais buržuāziskās 

Latvijas laikā uzcel

tais tilts, kuru 1944. 
gadā pilnīgi sagrāva 

fašistiskie Iebrucēji. 

kuriem un aiznesa iura, kurus ledlauzis 
«Krišjānis Valdemārs» atveda atpakaļ: Vē
lāk, 1 929. gadā, avāriju gadījumiem, kā 
arī pontonu remonta iespējām, tika izga
tavoti rezerves pontoni. 

Pontonu tilta otrreizēja atklāšana notika 
1 93 1 .  gada 7. jūnijā, kad tilts p i lnībā sa
stāvēja no jauniem pontoniem. Tas bija 
septītais Daugavas tilts Rīgā. Tā garums 
bija 501 metrs, tā būvei tika izl ietotas 
3500 t tērauda un Rīgas p ilsētai tas iz
maksāja 2 063 744 latus, bet ikgadējie 
ekspluatācijas izdevumi sastādīja 1 00 000 
latus. 1 933./1934. gadā tiltam modernizēja 
krastam p ieslēdzošos posmus, kuru kon
strukcijas izgatavoja Bolderāj ā.  Ar to bija 
noslēgusies Rīgas pontonu tilta būve, kas 
bija, iespējams, pati garākā pasaulē. 

Vecā dzelzs tilta kapitalā atjaunošana 
ilga no 1 925. gada līdz 1 938. gada novem
brim. S ākotnēji tika atjaunoti trīs vidējie, 
kara laikā �agrautie, ar koka konstrukcijām 
aizpildītie laidumi. Galvenie atjaunošanas 
darbi noritēja 1 937. un 1 938. gadā, kad arī 
pārējiem pieciem · laidumiem vecās dzelzs 
kopnes nomainīja ar tērauda pārtrauktas 
sistēmas režģotām kopnēm ar brauktuvi 
apakšā ( izņemot sesto laidumu virs Zal�u
salas, kur izmantoja p ilnsieniņu sijas) . Ar 
pilnsieniņu sij ām tika pārsegts arī atvera
mais laidums. Vienlaicīgi atjaunoja arī labā 
un kreisā krasta uzbērumos esošos ceļa 
pārvadus. No tilta sestā laiduma bija pa
redzēta nobrauktuve uz Zaķusalu, šim no
lūkam izbūvējot d ivus papildus starpbalstus. 
Bez laiduma konstrukcijas atjaunošanas 
darbiem tika veikta arī balstu virsūdens 
daļu pārbūve, tos paplašinot un pastiprinot. 
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Atjaunotais tilts tika izbūvēts pilsētas 
satiksmei, bet pēc nelieliem brauktuves pār
būves darbiem to bija iespējams izmantot 
arī dzelzceļa satiksmei ar atviegloto slodzi. 
Brauktuves platums sastādīja 1 0,4 m, ko
pējais platums starp ārējo ietvju margām -

1 6,7 m. Tilta jaunajām laidumu konstruk
cijām tika izlietots 6290 t tērauda un visi 
atjaunošanas darbi izmaksāja 6 300 000 la
tus. Tas bija l ielākais šoseju un zemes 
ceļu departamenta veiktais darbs tiltu būv
niecībā buržuāziskās Latvijas laikā. šis pil
nīgi rekonstruētais tilts, kuru nosauca par 
Zemgales tiltu, jāuzskata par· astoto Rīgas 
tiltu pār Daugavu. 

Sākoties fašistiskās Vācijas iebrukumam 
Padomju Savienībā, jau pirmajās kara die
nās 1 94 1 .  gadā hitleriešu l idmašīnas bom
bardēja militāros objektus Rīgā un tas 
apkārtnē. Izmantojot sava «blickrīga» priekš
rocības, 28. jūnija vakarā ienaidnieka avan
garda vienības ielauzās Pārdaugavā un sāka 
kauju ar Rīgas aizstāvjiem, kur kopā ar 
karavīriem cīnījās arī partijas un padomju 
aktīva vienības. 29. jūnija dienas vidū hit
leriešu ·triecienvienības sasniedza Daugavas 
tiltus. Ap šo laiku bija uzspridzināti pon
tonu un Zemgales tiltu atsevišķi posmi. 
Dzelzceļa tilta posmu tomēr uzspridzināt 
neizdevās un tāpēc pa to uz Daugavas 
iabo krastu izlauzās 3 hitleriešu tanki 
un rota kareivju. Pilsētas aizstāvji šo trie
ciengrupu iznīcināja, bet dzelzceļa tiltam 
saspridzināja vienu laidumu. Rīgas tiltu 
rajonā, vācu karaspēkam atkārtoti uzbrū
kot, Daugavu forsēt tomēr neizdevās un 
tas cieta lielus zaudējumus. Sarkanās Ar
mijas pēdējās apakšvienības atstāja Rīgu, 
kad hitleriešu galvenie spēki 30. jūniJa 
vakarā forsēja Daugavu Katlakalna rajonā. 

Fašistiskās Vācijas okupācijas sākuma 
periodā tika atjaunots dzelzceļa tilta sa
spridzinātais laidums, kā arī nomainīti sa
bojātie pontonu tilta posmi. Zemgales tilta 
sagrautā laiduma atjaunošana ilga gandrlz 
visu okupācijas laiku un praktiski šis tilts 
pilsētas satiksmei tika izmantots maz. 

1 944. gada 1 3. oktobrī, kad Rīga tika 
atbrīvota no vācu fašistiska karaspēka, 
ienaidnieks uzspridzināja visus trīs Rīgas 
tiltus. Jūtot savu drīzu sakāvi, okupanti 
bezspēka dusmās metodiski saspridzināja 
gandrīz visus dzelzceļa un Zemgales tilta 
laidumus. Pontonu tilts daļēji bija nogrem
dēts Daugavā. Pilnīgi bija paralizēta jeb-
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kāda veida satiksme par Daugavu. Abu 
krastmalu nostiprinājumi spridzinot bija pil
nīgi saārdīti. Tādus postījumus Daugavā 
un tās krastos Rīga nebija piedzīvojusi 
visā savā pastāvēšanas laikā. 

Jau Rīgas atbrīvošanas pirmajās dienās 
Padomju Armija savām vajadzībām ierī
koja peldošu tiltu uz koka kastēm, kuru 
novietoja rajonā starp tagadējo dzelzceļa 
tiltu un Oktobra tiltu. Tilta brauktuve bija 
tik šaura, ka automašīnas varēja braukt 
pēc atspoles principa tikai vienā vai otrā 
virzienā. Sis tilts, pēc skaita devītais, tad 
arī bija vienīgais, kuru visu tā gada rudeni 
un ziemu rīdzinieki varēja izmantot, ejot 
aizmugurē starp mašīnām, jo arī ietves šim 
pagaidu tiltam nebija. Bez tam gājēji sa
tiksmei izmantoja pāris saglabājušos velko
nīšus rudens mēnešos un Daugavas ledu 
ziemā. 

Arī dzelzceļa satiksmei 4 1 0. tiltu būves 
vilciena kolektīvs ar dzelzceļnieku atbalstu 
neredzēti īsā laikā - no 2 1 .  oktobra līdz 
!. decembrim - uzbūvēja pagaidu tiltu. 
Tilts novietojās cieši blakus augšpusē sa
grautajam jaunajam dzelzceļa tiltam. Lai
duma konstrukciju režģoto kopņu izgata
vošanai izmantoja abu sagrauto tiltu metāla 
elementus, kurus sagrieza ar autogenu un 
sakniedēja. Kopnes balstījās uz koka pāļu 
balstiem. Tilta kvalitāte bija visai zema, tā
pēc vilcienu sastāvi pa to pārvietojās pie
sardzīgi. Kaut arī šis, pēc skaita desmitais, 
Rīgas tilts bija uzbūvēts steigā, grēkojot 
pret daudziem kapitālu tiltu būvniecības 
noteikumiem, tā nozīmi Rīgas un visas 
Latvijas tautas saimniecībā grūti pārvērtēt, 
jo visu 1 944./ 1 945. gada ziemu tas bija 
vienīgais tilts pār Daugavu, pa kuru Dau
gavas lejteces rajonā varēja transportēt 
izpostītajai tautas saimniecībai nepiecieša
mās iekārtas un izejvielas. Nedrīkstēja aiz
mirst arī frontes tuvumu. 

Ņemot vērā pilsētas satiksmes katastro
fālo stāvokli, ar !. decembri padomju ka· 
raspēka sapieri, aktīvi piedaloties Pārdau0 
·gavas uzņēmumu strādniekiem, sāka būvēt
rīdziniekiem koka tiltu Gorkija ielas gaHi:.
Tiltam bija 8 laidumi ar 61 m garī!rn
kombinētas sistēmas koka konstrukcijas
kopnēm. Sistēmas apakšējā stingā sija bija
izveidota Hau-Zuravska kopnes veidā. Aug
šējās lokanās loka joslas izveidošanai ne
pieciešamās brusas un plankas bija vienīgās
konstrukcijas, kuras izdevās antiseptizēt



l(oka pagaidu tilts ar kombinētu sistēmu laiduma konstrukcijām, kuru 1945. gadā straujos 
tempos pārl Daugavai iepretim Gorkija ielai uzcēla Padomju Armijas sapieri. 

Jaunciema papīrfabrikas autoklāvos. Pārē· 
jās tilta koka detaļas, ievērojot straujos 
būves tempus (tilts bija jāpabeidz līdz 
pavasara palu laikam) , izgatavoja no za· 
ļiem kokmateriāliem. Tas vēlāk atsaucās uz 
tilta atsevišķu detaļu (galvenokārt apak· 
šējo kopņu) darbmūžu. Tilta koka balsti 
ar ledgriežiem balstījās uz pāļu pamatnes. 

šī tilta būvdarbus veica kara laikam 
raksturīgos ātros tempos - 3,5 mēnešos. 
15. martā, īsi pirms ledus iešanas sākuma,
jauno tiltu nodeva rīdzinieku lietošanai. 
Sis, vienpadsmitais Rīgas tilts, pilsētas tā 
laika satiksmei faktiski bija par šauru, jo 
brauktuves platums starp kopnēm bija ne· 
daudz vairāk par 7 metriem un pa to 
ierīkotā tramvaja vienvirziena kustība trau
cēja kravas automobiļu pārvietošanos. Tilts 
nokalpoja līdz 1957. gadam, kad nodeva 
ekspluatācijā Oktobra tiltu. 

1945. gada jūnija vidū pontonu tilta 
atjaunošanas darbus nobeidza PSRS Upju 
flotes Rīgas kuģu būves rūpnīcas kolektīvs, 
līdz ar to kaut cik atrisinot pēckara Rīgas 
satiksmes problēmu pāri Daugavai. 

Divpadsmitais Rīgas tilts ir tagadējais 
dzelzceļa tilts, kuru 4 10. tiltu vilciena ko· 
lektīvs sāka\atjaunot 1947. gadā un nodeva 
ekspluatācijā 1950. gada janvārī. Tiltu fak
tiski uzbūvēja no jauna uzspridzinātā biju
šā j aunā dzelzstilta vietā. Atšķirībā no 
iepriekšējā, tas sastāv no diviem pēc savas 
konstrukcijas un statiskās shēmas atšķirī
giem tiltiem. Pāri Daugavas galvenajai 
gultnei uz agrākajiem balstiem uzbūvēja 
pieclaidumu nepārtrauktu lokveida kopņu 
sistēmu. Tā statiskā shēma, kā arī kon
stn!ktīvās detaļas, tomēr ir stipri atšķirīgas. 

Ari pan Mazajai Daugavai uzbūvēta 
četrlaidumu nepārtrauktas sistēmas sija divu 

iepriekšējā tilta kopņu vietā. Pāri Zaķusa
lai agrākās kopnes vietā, savienojot •abus 
tilta galus, uzbērts uzbērums. Salīdzinot ar 
iepriekšējo, atjaunotais dzelzceļa tilts ir ra
cionālāks gan no hidr9loģiskā, gan arī ku· 
ģošanas funkcionālā viedokļa. 

(Nobeigums sekos) 
UDI\ 624.2 1 (09) 

gadā 
asfalta 
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NO TILTU VE.STURES 

Daugavas tilti Rīga 
G. SMITS, 

A. Pelšes Rīgas Politehniskā institūta 
ceju, tiltu un ģeodēzijas 

katedras docents 

Nobeidzot vēsturisko apskatu par Rīgas 
tiltiem, vēl j āpakavējas pie pēdējos 30 gados 
uzceltajām pārejām pār Daugavu un pilsē
tas satiksmes tālākas uzlabošanas (sākumu 
skat. mūsu krājuma 1984. gada 3. un 4. nu
murā) .  

Piecdesmito gadu vidū strauji pieaugušās 
satiksmes vajadzības pilsētā vairs nevarēja 
apmierināt abi esošie tilti. Sevišķi to izjuta 
palu periodā, kad pontonu tiltu vajadzēja 
izņemt. Tāpēc 1955. gadā 4 1 0. tiltu būves 
vilciena kolektīvs sāka būvēt pilsētas satik
smei Rīgas vēsturē pirmo kapitālo tiltu uz 
stacionāriem balstiem pāri Daugavai. Tilta 
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Rīgas pontonu tilts savā pēdējā novietnē Iepretim 

Pionieru pilij, kur tas atradās līdz kapitālā vanšu 
tilta uzcelšanai. 

novietni izvēlējās esošā pontonu tilta vietā, 
kur vēsturiski attīstījušās un nostabilizēju
šās galvenās transporta plūsmas pāri Dau
gavai. Tilta būves laikā pontonu tiltu pār
vietoja apmēram 200 m uz leju un noenku
roja para lēli iepriekšējai trasei. 

Jaunā tilta tērauda laidumu konstrukcijai 
izmantoja septiņu laidumu nepārtrauktas 
sistēmas siju ar augšējo brauktuvi (laidumu 
garumi no 4 7 līdz 85 m) . Labajā krastā, pēc 
analoģijas ar dzelzceļa tiltu, paredzēts atve
rams 24 m garš atsevišķs laidums. Dauga
vas platums pa tilta asi 505 metri. Tilta 
brauktuves platums nodrošina divu tramvaja 
sliežu izvietojumu un četras bezsliežu trans
porta joslas ar divām 2,25 m platām ietvēm. 
Laidumu konstrukcija veidota no astoņām 
dubult-T profila sijām. Brauktuve balstās 
uz saliekamas konstrukcijas dzelzsbetona 
platnes. Saliekamie elementi izmantoti pla
ši, pat upes balstu pamatos liktas vieglas 
konstrukcijas dzelzsbetona kesonu čaulas, 
kuras izgatavoja kreisā krasta būvlaukumā 
un transportēja uz nogremdēšanas vietu ar 
peldošiem celtņiem. 

Tērauda laidumu konstrukcijas būvi veica 
ar aizmugures konveijerveida montāžu, vien-



laicigi to uzbīdot garenvirzienā. Neliela mon
lažas estakade tika izveidota uz tilta ass 
kreisa krasta būvlaukuma. Tērauda elementu 
montažas operācijas veica ar vienu stacionā
ri! Derika sistēmas celtni, bet laiduma kon
strukcijas uzbīdīšanai zem četrām no asto
ņām galvenajām sijām izvietoja tērauda vel
ll}US. Uzbīdot laiduma konstrucija balstījas 
tikai uz kapitālajiem upes balstiem, bet sis
l<�mas konsole plānā veidoja pakāpienveidī
gu smaili, kuras galā bija šaurs vieglas 
konstrukcijas avanbeks. Tam sekoja divu 
vidējo garensiju posms, tad četru, sešu un 
tikai apmēram 60 metru attālumā no avan
beka laiduma konstrukciju. montēja visā tās 
platumā. 

Neskatoties uz šādiem konstruktīviem 
pasākumiem, kuri ievērojami atviegloja kon
soli, aprēl�inātā tās gala noliece, pārbīdot 
pār garāko 85 m laidumu, pārsniedza 3,5 m,
kas varēja· izsaukt šl}ērssaišu un citu laidu
mu konstrukcijas elementu nepiejaujamas 
deformācijas. Tāpēc, pārbīdot konsoli pār 
tri·s vidējiem lielākajiem laidumiem, to papil
dus balstīja divi 200 t celtspējas Sevra sis-
tēmas peldošie celt1)i. Sāds la idumu kons
trukcijas būves paņēmiens Baltijas republi
kas tika izmantots pirmo reizi. Vēlak to at
karloja, atjaunojot tiltu par Neri Kau1Jā u. c. 

So pirmo kapitālo pilsētas satiksmes tillu 
nodeva ekspluatācija 1 957. gada 7. novem
brī, dodot tam Oktobra tilta nosaukumu. 
Pēc skaita tas ir 13. Rīgā uzbūvētais Dau
gavas tills. 

Jāatzīmē, ka arī buržuāziskās Latvijas 
laika 1 937. gada saka domāt par kapitāla 
pilsētas tilta būvi. Projekta variantu izstrā
dāšanu, kā arī ģeoloģiskos izpētes darbus 
uzlicēja akciju sabiedrībai «Vairogs». Tilla 
novietne bija paredzēta Muitas ielas turpi
najumā, kur Daugavas p latums ir 446 metri. 
Tika izstradāti divi varianti: 

1) pilnsieni1JU nepārtraukta tērauda sija
ar 65-79 m laidumiem, 1 8  111 brauktuve, 
divi 1 ,8 m veloceli1Ji un 2,5 m ietves, balsti 
uz kesonu pamatiem, izmaksa ap 9,9 milj. 
latu; 

2) iekārts tērauda 3 laidumu tiltS (84+
+252+84 m) , brauktuve analoga, orientē
jošā izmaksa 1 6,l milj. latu. 

Tomēr buržuāziskās Latvijas finanses ne
ļava realizēt nevienu no minētajiem varian-

Pēc Oktobra tilta uzcelšanas tika no
jaukts pēc kara uzceltais koka tilts Gorkija 
ielās galā un tā rajonā novietots pontonu 
tilts, no kura noņēma tramvaja sliedes un 
ierobežoja kravas automobiļu .satiksmi. 

Ap sešdesmito gadu vidu Rīgas iedzīvo
tāju skaits salīdzinājumā ar pirmskara līme
ni bija aptuveni divkāršojies un rūpniecības 
produkcijas apjoms pieaudzis vairākas rei
zes. Sakarā ar to saasinājās arī pilsētas 
transporta problēmas. Sevišl�i nopietni trans
porta plūsmu sastrēgumi bieži izveidojās 
pašā pilsētas centrā pie abiem Daugavas 
tiltiem - iepretī Vecrīgai, kur nebija iespē
ju izbūvēt atbilstošus satiksmes mezglus. 
Situācija vēl vairāk saasinājās, kad palu 
laika tika izņemts pontontilts un visa trans
porta plūsnia bija jāuzņem vienam pašam 
Oktobra tiltam. Bija nobriedusi nepiecieša
mība pilsētas satiksmes uzlabošanai būvēt 
vēl vienu kapitālu tiltu. 

Jaunā tilta novietni izvēlējās augšpus vi
siem esošajiem un agrāk eksistējušajiem 
Daugavas tiltiem, kur labaja krasta tilta 

tiem un tilta iecere tālāk par projektēšanu 1957. gadā uzceltais Oktobra tilts - pi�mais ka· 

netika. pitālais tilts pilsētas satiksmei. 
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1976. gadā uzbū vētā Maskavas tilta centrālā daļa. Tas ir pats garākais Daugavas tilts. 

trase pievienojas Lāčplēša ielas galam, bet 
kreisajā,  šķērsojot četras Daugavas salas 
(Zvirgzdusalu, Zaķusalu, Lucavsalu un Bie
ķensalu) , augšpus senajam pārcēlāju cie
mam savienojas ar Bauskas un Jelgavas 
ceļu pie Telts ielas. Jaunā tilta uzdevums 
bija kalpot ne tikai pilsētas transportam, 
bet arī lielā mērā palīdzēt atslogot pilsetas 
centra šaurās ielas no tranzīta satiksmes. 

Ņemot vērā tilta trases pārejas novietnes 
īpa tnības (apdzīvotu salu šķērsojums ar no
brauktuvēm uz tām, abu krastu pieeju satik
smes izkārtojumi utt. ) . šī tilta pāreja izvei
dojās kā vesels inženierbūvju komplekss, 
kurā ietilpst 2 lieli un 2 mazi tilti, 5 ceļa 
pārvadi, 7 estakādes un 4 gājēju tuneļi. To 
kopējais garums sasniedz 3500 metrus. Lie
lākās no šīm būvēm ir tilti pār Daugavu 
un Mazo Daugavu, kā arī estakāde pār 
Biel}engrāvi. Visas tilta pārejas kompleksa 
būves veido\as dzelzsbetona konstrukcij ās 
ar augstu saliekamības pakāpi. 

Kompleksa tiltu konstrukcijas veidotas no 
lielizmēra kastveida šķērsgriezuma sprieg
betona nepārtrauktas sistēmas sij ām ar lai
dumiem līdz 80 metriem. Atsevišl}US lielus 
siju posmus izgatavoja Lucavsalā ierīkotā 
poligona stendos un pēc tam ar īpašu pel
došu pontonu plostu nogādāja un iemontē
ja laidumu konstrukcijā .  Peldsistēmas masa 
kopā ar pārvedamās sijas bloku sasniedza 
3000 tonnas un tās nogādāšanai pāri Zaķu
salai bija j āizrok īpašs kanāls. Balstu pa
matu büv,ē p irmo reizi Baltijas republikās 
urbto pāju izveidošanai zem ūdens līmena 
izmantoja «KATO» finnas speciālu urb
šanas iekārtu. 
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Tilta brauktuve veidota diviem atseviš
l}iem braukšanas virzieniem, kuros katrā no
drošinātas 3 bezsliežu transporta joslas-. 
Viena no tilta īpatnībām ir gājēju ietvju iz
vietojums t. s. apakšējā līmenī, uz galveno 
siju sānos ierīkotām konsolēm. Tilta pirmo 
kārtu nodeva ekspluatācijā 1975. gada no
galē, kad pāri Daugavai bija uzstādīta pil
nībā tikai viena no divām laiduma konstruk
cijas sijām un virs tās izveidota brauktuve. 
Tas jau ievērojami atslogoja centra ielas 
no tranzīta satiksmes. Otro kārtu ar visā 
tilta platumā izveidotu brauktuvi nodeva 
ekspluatācijā 1976. gada beigās. Jaunais 
garais salu tilts ieguva Maskavas tilta no
saukumu. Pilnīga visa tilta kompleksa izvei
di ar abu krastu ceju mezglu un salu no
brauktuvju izbūvi pabeidza 1 977. gada bei
gās. 

Sis, līdz šim lielākais Rīgas tilts, ir jau 
četrpadsmitais Daugavas tilts. 

Tādējādi septiņdesmito gadu beigās pil
sētas satiksmei pār Daugavu Rīgā kalpoja 
3 tilti - Oktobra tilts, Maskavas tilts un 
pontonu tilts. Neskatoties uz to, sevišķi 
maksimalās slodzes stundās, kā arī tad, kad 
izņēma vai remontēja pontonu tiltu, pie Ok
tcbra tilta radās ievērojami satiksmes sa
strēgumi. Bija vajadzīgs vēl viens kapitāls 
tilts pār Daugavu pilsētas centra rajonā .  

Nākamā jaunā tilta novietni izraudzījās 
Gorkij as ielas turpināj urnā. Projektu šim - til
tam izstrādāja Valsts ceļu projektēšanas in
stitūta Kijevas filiālē, kuras speciālisti bija 
piedalījušies jau agrāk dažu unikālu ti ltu, 
arī Lorupes viadukta projektu izstrādāšanā 
Latvija. No 15 variantiem, kuru skaitā bija 



11�ļ)adrauktas sistēmas dzelzsbetona uti tē
rauda sijas, loka sistēma, ka aTī vairākas  
vanšu sistēmas ar vienu un diviem piloniem, 
tika realizēts vanšu sistēmas tilts ar vienu 
asimetriski novietotu pilonu, pie kura ar van
tīm atsieta tērauda konstrukcijas stinga sija. 

Vanšu tilti laidumu ziņā nevar sacensties 
ar iekārtaj iem tiltiem, kuru rekordlaidums 
līdz šim sasniedzis 14 10  m (Hamberas til
tam) . Optimāli racionālākie sanšu tiltu lai
dumi tērauda stingajai sijai acīmredzot ne
pārsniegs 500 m robežu. Toties vanšu tiltu 
sistēma salīdzinājumā ar analogu parametru 
iekārtiem tiltiem ir stingāka, kā arī tai ir 
citi pozitīvi tehniski un ekonomiski rādītāji. 

Rīgas vanšu tilta centrālā laiduma garums 
ir 3 1 2  m, bet kopējais tērauda stingās sijas 
garums - 543 metri. Dzelzsbetona pilona 
augstums, rēķinot no ūdens līmeņa, sa
sniedz 1 08,7 metrus. Nesošās vantis izvieto
tas vienā plaknē pa tilta asi, turklāt uz cen
trālā laiduma pusi vantis izkārtotas radiāli, 
bet uz krasta pusi - arfas stīgu veidā. 
Sāds vanšu izkārtojums citos analogas sis
tēmas tiltos vēl nav lietots. 

Uz centrālā laiduma pusi vantis sagrupē
tas četrās atsaitēs, katrā no 5 līdz 8 van
tīm. Katra vants sastāv no sešiem stiepju 

• .  .f 

kujlem, kuros kaira paralēli kompaktēta ģ j  
augstvērtīga tērauda stieple. Vantīm izlie
tots 1 020 tonnas stiepļu  tērauda, bet stiep 
ļu kūļu kopējais garums sasniedz 47 km. 

Stingā sija veido pa perimetru noslēgtu 
taisnstūra šķērsgriezumu ar augstumu 3,2 111 

un platumu 28,5 metr'i. Brauktuves segums 
balstās uz tērauda t. s. ortotropās p lātnes, 
kura tiltu konstrukcijās mūsu republikā iz
mantota pirmo reizi. Stingās sijas posmus 
metināja speciālā būvlaukumā Daugavas 
labajā krastā no Voroņežas rūpnīcās gata
votām detaļām. Metināšanas darbus veica 
speciāla augsti kvalificētu metinātāju bri
gāde. Sametinātās 62 līdz 1 00 m garās sek
cijas uz pontonu p lostiem nogādāja būves 
vietā, kur, novietotas uz pagaidu balstiem, 
tās savienoja ar augstas stiprības bultām. 
Vanšu nospriegšana un iekļaušana tilta kons
trukcijas darbā panākta, nolaižot stingo 
siju no pagaidu balstiem. Sijai izlietots ap 
7800 t augstvērtīga S-40 klases tērauda. 

Tilta brauktuve sadalīta divos braukšanas 
virzienos ar divām joslām bezsliežu trans
porta līdzekļiem katrā. Ietvju platums -
3 metri. 

Vanšu tilta būvdarbi ilga apmēram 2 ga 
dus un to nodeva lietošanā precīzi nozīmē-

Mūsdienīgākais un vlzuill iespaidīgākais Daugavas tilts - Gorkija tilts - k\uvls par �īgas pano
rāmas šodienas simbolu. 
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tajā laikā - 198 1. gada 2 1 .  jūlijā, nosau
cot par Gorkija  tiltu. 

Tādējādi savas pastāvēšanas 780. gadā 
Rīga saņēma savu piecpadsmito un vizuāli 
iespaidīgāko tiltu, kura konstrukcijā ieviesti 
paši jaunākie zinātnes un tehnikas sasnie
gumi mūsu zemes un pasaules tiltu būvnie
cības jomā. 

Rīga aug un paplašinās, tāpēc satiksmes 
problēmu risinājumi prasa j aunu tiltu būvi 
pār Daugavu optimāli dekoncentrētā izvie
tojumā. Gaidīsim nākošo Daugavas tiltu, 
droši vien eksportostas rajonā, un cerēsim, 
ka tas ne tikai turpinās Rīgas tiltu vēsturi, 
bet arī ar savu inženiertehnisko un arhitek
tonisko veidolu tikpat labi papildinās mūsu 
sirmās un j aunās Rīgas panorāmu. 

UDK 624.21 (09) 
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