
Neparasti tilti 
Tiltam jārisina 

 nestandarta uzdevumi: 

• Palīdzēt cilvēkam tikt no 

  viena krastā otrajā; 

• Estētiskais- būt par 

   kultūrpiemenekli 

   pilsētā 

 

Izziņai:  vislielākais tiltu skaits nav Venēcijā, bet Hamburgā. Hamburgā 

Ir 23 000 tiltu. Tas ir 6 reizes vairāk, nekā Sankt –Pēterburgā, kur ir 400 tilti. 

Dizaineru un arhitektu uzdevums ir padarīt  katru tiltu par unikālu.  

 Visinteresantākos tiltus ieraksta Ginesa rekordu grāmatā, bet paši 

 burvīgākie tiek par  pilsētu ievērojamiem objektiem, tos apmeklē un 

 fotogrāfē tūristi. 



Tilts zem ūdens 



Mozes Bridge-  “Mozus tilts ” uzbūvēts Nīderlandē  XYII forta rekonstrukcijas 

 laikā. 

Nosaukts par  godu Mozum, kura priekšā Sarkanās jūras ūdens piekāpjas, 

 palaižot ebrejus, kuri bēga no Ēģiptes. Tāpat kā Bībelē, ūdens palaiž cauri tūristu 

 grupas, tikai ir atšķirība - pāreja nekur nepazūd. Šī burvīgā ideja pieder 

 jaunajiem arhitektiem Ro Koster un Ad Kil.  



Sakņu tilts 



Viena Indijas ciematiņa iedzīvotāji tiltus nebūvē, bet audzē no kaučuka  

fikusa saknēm. Pirms daudziem gadiem  vietējās ciltis sāka būvēt īpašas 

 konstrukcijas, kuras virza koku saknes noteiktā virzienā. Vairāk nekā 500 gadu 

 laikā veicas izaudzēt lielu tiltu daudzumu, kuru  kopējais garums pārsniedz 

 3 km. 

 Tāda konstrukcija iztur 50 cilvēku svaru un ir izturīga pret plūdiem, kuri šajā 

 teritorijā notiek bieži. 



Paceļamais tilts 



Automātiski paceļamais tilts Slauerhoff atrodas Leuvardenas pilsētiņā. 

 Tā izmēri 15 m x 15 m. Tilta lejas daļā atrodas pilsētas  

karogs un ģerbonis. Tilts nosaukts par godu rakstniekam un dzejniekam 

I.Slauerhoffam 



Tilts strūklaka 

 



Tilts “Varavīksnes strūklaka” ( Bampo Bridge) atrodas Ginesa rekordu grāmatā,  

jo uz tā atrodas pasaulē garākā strūklaka ( garums 1140 m). Tilts atrodas  

Dienvidkorejas pilsētā Seulā, bet par strūklaku tas tika 2009. gadā.  

Muzikālās ūdens strūklas, kuras ir apgaismotas ar gaismas diodēm,  

Kustas, izpildot deju. 



Debesu tilts 

 



 Tilts Langkawi Sky Bridge  atrodas Malaizijā, 700 m jūras līmeņa augstumā.  

Tas balstās uz vienas kolonnas un papildus to tur trīši, kuri ir piestiprināti  

pie klintīm. Tilts izskatās kā loks, un ir sajūta, ka  tas lido. 



Piekārtais tilts  



Unikāls tilts ir Kikki Japānā, tas  izskatās kā burts Y un karājas virs 

 ūdeņiem bez jebkāda atbalsta 



Salokāmais tilts 





  Gājēju tiltiņš Rolling Bridge atrodas Londonā. Tilta garums 12 m.  

Tilts ir unikāls ar to, ka to var salocīt. Tiltu saloka hidrauliskie sūkņi, 

 kuri atrodas tilta margās. 



Ūdens tilts 



 Magdeburgas tilts –akvedukts atrodas Vācijā, savieno divus kanālus un 

 ir pats lielākais ūdens tilts Eiropā. Tilta  garums 918 m. Pa tiltu staigā  

ne tikai cilvēki, bet peld kuģi. 



Čūskas veida tilts 

 



Viens no neparastākajiem  Pasaules tiltiem atrodas Amsterdamā,  

par godu čūskas formai to sauc “ Pitons”. Uzcelts 2001. gadā.  

Tilts uzcelts hai-teks stilā, savieno  Sporenburgas pussalu ar Borneo salu. 





Gadsimta tilts (Gateshead Millennium Bridge)  atrodas Ziemeļanglijā. 

Tilta forma sastāv no diviem lokiem, viens atrodas starp krastiem,  

bet otrs pacelts. Lai kuģi tiktu cauri tiltam, abi loki paceļas  25 m  

augstumā.  

Tilts - šūpoles 

 



Tilts virs mākoņiem 



Skaists viadukts Mijo (Millau Viaduct) atrodas Francijā. Celtniecības laikā 

 viadukts Mijo bija pats augstākais transporta tilts pasaulē, tā viens balsts ir  

341 metru augsts, kas ir mazliet augstāks par Eifeļa torni un par 40 m zemāks 

 nekā Empeir –steit – bilding  Ņujorkā. Tilta garums ir 2 460 m. Braucot pa tiltu,  

rodas sajūta,  it kā tu lido. 



Apdzīvotais tilts 

 



Ponte Vekkjo – pats  senākais Florences tilts un vienīgais, kurš saglabājis 

 savu veco tēlu. Tilts uzcelts 1345. gadā. Šis tilts atšķiras ar to, ka uz tā pa  

abām pusēm  ir dzīvojamās mājas. Tilta centrā ir tukšs laukums, no kura var 

 skatīties uz upi un citiem pilsētas tiltiem. 



Stikla tilts 
• 30 metrus garais un 300 metrus augstais tilts 

stiepjas pāri kanjonam Džandzjadzje parkā 

Ķīnas centrālajā Hunaņas provincē. Tas ir sešus 

metrus plats un veidots no 99 stikla paneļiem un 

uz tā vienlaicīgi var atrasties līdz 800 cilvēku. 

• Pēc stikla tilta ieplaisāšanas Juntai kalnā 

Hunaņas ziemeļos varasiestādes organizēja 

virkni mediju pasākumu, lai cilvēkus pārliecinātu 

par tilta drošumu. Vienā pasākumā cilvēki tika 

aicināti ar veseri sadauzīt tilta stikla paneļus, citā 

pasākumā pār tiltu tika braukts ar automašīnu. 
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