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Stacje przeładunkowe w krajach bałtyckich, 
czyli bałtyckie porty w ruchu towarowym (cz. II)
Porty morskie w krajach bałtyckich połączone z siecią kolejową 
(1 520/1 524 mm) po przekształceniach gospodarek Litwy, Łotwy i Es-
tonii po 1991 r. szybko przystosowały się do funkcjonowania w realiach 
gospodarki rynkowej, a więzi z Europą zostały wzmocnione po akcesji 
do Unii Europejskiej w 2004 r. Historycznie kraje te były swoistymi po-
średnikami pomiędzy Rosją i Europą w zakresie wymiany handlowej, 
a obecnie ów trend – z pewnymi modyfikacjami – nadal jest utrzymany. 
Wynika to także ze specyfiki rosyjskiego i częściowo także białoruskie-
go eksportu bazującego na towarach masowych – węglu kamiennym, 
produktach naftowych, zbożu, nawozach, słowem ładunkach idealnych 
do przewozu koleją (towary o znacznej masie, przewożone na duże od-
ległości). Atutem państw bałtyckich jest także fakt położenia geogra-
ficznego względem Rosji – na wybrzeżu Bałtyku, co jest wykorzystywa-
ne do eksportu ładunków masowych z Rosji, ewentualnie kontenerów 
z Chin. Obecny stan wydaje się w perspektywie średnioterminowej 
raczej niezagrożony, niezależnie od panujących napięć pomiędzy UE 
i Rosją. Nowym bardzo ambitnym projektem jest linia Rail Baltica, czyli 
planowana normalnotorowa linia zelektryfikowana (25 kV 50 Hz) bie-
gnąca od granicy polsko-litewskiej przez Kowno (z pominięciem Wilna), 
Rygę i Tallinn, a także do Helsinek przez tunel pod Zatoką Fińską.

Słowa kluczowe: Litwa, Łotwa i Estonia, Tallin, Ryga, Muuga, Winda-
wa, Kłajpeda, 1 520 mm, kraje bałtyckie.

Koleje łotewskie
Obecnie pomiędzy Łotwą i Rosją znajdują się 2 kolejowe przej-
ścia graniczne, oba wykorzystywane w ruchu pasażerskim i to-
warowym i jedno pomiędzy Łotwą i Białorusią, eksploatowane 
wyłącznie w ruchu towarowym: 

 � LDZ/RŻD: Karsava–Skangali/Pytałowo;
 � LDZ/RŻD: Zilupe–Posiń/Siebież;
 � LDZ/BC: Indra–Bigosowo, obecnie wyłączone z eksploatacji.
Z pierwszego przejścia korzysta pociąg pasażerski relacji 

Ryga–Moskwa. Drugie przejście w ruchu pasażerskim było używa-
ne do października 2015 r., gdy zawieszono kursowanie pociągu 
relacji Ryga–St. Petersburg, zastępując całość wagonami bezpo-
średnimi, włączanymi do pociągów relacji Ryga–Moskwa i relacji  
Homel–St. Petersburg. 

Koleje łotewskie – LDZ – są obecnie największym przewoź-
nikiem na Łotwie i powstały wraz z odzyskaniem niepodległości 
przez Łotwę w 1992 r. Koleje Łotewskie jako samodzielny pod-
miot istniały w latach 1919–1940 pod nazwą Latvijas Valsts 
Dzelzsceļi (LVD). Pierwszy odcinek linii kolejowej na terytorium 
obecnej Łotwy Rītupe–Dyneburg otwarto w 1860 r., a rok później 
– odcinek Ryga–Dyneburg. W kolejnych latach powstały następ-
ne linie:

 � Ryga–Jełgawa, w 1868 r.;
 � Ryga–Tukums, w 1877 r.;

Port Starego Miasta w Tallinie, Estonia (13.07.2011 r.). Fot. Port of Tallinn/© Wikimedia Commons 
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 � Ryga–Vagla–Psków w 1889 r.;
 � Windawa–Krustpils–Moskwa, w 1904 r. zbudowana jako kolej 
prywatna.
Obecnie układ sieci kolejowej jest gwiaździsty, tj. większość 

linii zbiega się w stolicy kraju – Rydze. Pierwszą linią magistral-
ną, zbudowaną na terytorium obecnej Łotwy, była linia War-
szawa–St. Petersburg, powstała w latach 1852–1862, która 
przebiegała przez Dyneburg (łot. Daugavpils), przy czym odci-
nek Psków–Wilno powstał w 1860 r., a Dyneburg–Ryga (odga-
łęzienie od linii magistralnej) w 1862 r. Dyneburg wkrótce stał 
się stacją węzłową, po zbudowaniu linii biegnących w kierunku 
wschodnim – do Witebska (ob. Białoruś) w 1866 r. oraz Orła (ob. 
Rosja) w 1868 r. Celem budowy linii był zamiar eksportu zboża 
uprawianego na obecnej Ukrainie poprzez port w Rydze. Zamie-
rzano także wykorzystać porty w Lipawie i Windawie do ekspor-
tu zboża, co oznaczało również budowę linii kolejowych do ww. 
miast. Ponieważ budowa mostu przez Dźwinę została ukończona 
dopiero w 1875 r., zatem zdecydowano się na budowę linii do 
Lipawy (łot. Liepāja, niem. Libau) przez Możejki (lit. Mažeikiai) 
na obecnej Litwie, zakończonej w 1874 r. Powstała także linia 
biegnąca do Windawy (łot. Ventspils) w 1894 r., wówczas trze-
ciego pod względem wolumenu przeładunków porcie obecnej 
Łotwy. W 1889 r. zbudowano linię biegnącą na północ od Rygi 
przez miejscowość Valga leżącą w pobliżu obecnej granicy łotew-
sko-estońskiej oraz Psków (ob. Rosja), co umożliwiło skrócenie 
podróży do St. Petersburga. W 1904 r. przekazano do eksplo-
atacji linię Moskwa–Windau–Rybinsk biegnącą przez Rēzekne 
(niem. Rositten), Krustpils (niem. Kreuzburg, obecnie część 
Jēkabpils), Jegławę (łot. Jelgava) do Tukums. Należy dodać, iż 
oprócz linii 1 524 mm powstawały także linie wąskotorowe o roz-
stawie 750 mm lub 1 000 mm o znaczeniu lokalnym, ewentual-
nie w obrębie portów morskich. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej armia niemiecka roz-
poczęła przekuwanie torów na rozstaw 1 435 mm, m.in. z po-
wodu braku taboru zdolnego poruszać się po torze szerokim. 
Zdecydowano się także na budowę nowych linii o rozstawie nor-
malnym, np. Kłajpeda–Priekule (niem. Prekuln), czy Jelgava– 
Szawle (lit. Šiauliai). Na niektórych liniach dobudowano drugi 
tor, np. Ryga–Jegława. Na poszczególnych odcinkach monto-
wano urządzenia bezpieczeństwa oraz sygnalizacyjne stoso-
wane przez koleje niemieckie. Pod niemieckim zarządem po-
wstały także linie wąskotorowe, np. jako odgałęzienie od linii 
Ventspils–Tukums, biegnące do kurortów nad Bałtykiem. Na 
terytorium obecnej Rosji infrastrukturę przystosowano do po-
trzeb armii: zbudowano odgałęzienia od linii Ryga–Valga: Pyta-
łowo–Sita–Gulbene–Ieriķi czy przekuto linię wąskotorową Gul-

bene–Pļaviņas na rozstaw 1 524 mm. W 1918 r., po rozpadzie 
Imperium Rosyjskiego i powstaniu niepodległych Litwy, Łotwy 
i Estonii oraz Polski, armia niemiecka pozostawała na terenie 
tych państw do zawarcia porozumienia pokojowego w Brześciu 
pod koniec 1918 r. Wtedy także przystąpiono do odbudowy kra-
ju oraz sieci kolejowej ze zniszczeń wojennych. Powstało m.in. 
5 mostów przez Dźwinę, a całość prac zakończono w 1930 r. 
Nie zdecydowano się na konwersję rozstawu 1 524 mm na 
1 435 mm. Jednak szybko okazało się, iż pozostawienie roz-
stawu 1 435 mm na niektórych liniach spowodowało, iż dotych-
czasowe ładunki przewożone z Rosji zostały przekierowane do 
innych portów, co oznaczało znaczny spadek przewozów. Zatem 
linia Ryga–Windawa została przekuta z rozstawu 1 435 mm na 
1 524 mm, a linię Ryga–Jegława przebudowano na linię obu 
rozstawów (1 435 mm + 1 524 mm). Na stacjach Ryga i Dau-
gavpils–Griva powstały stacje przeładunkowe, gdzie przełado-
wywano wagony towarowe (1 435 mm i 1 524 mm). W latach 
1925–1929 zbudowano linię Lipawa–Glūdas, a linie Ryga–Ērgļi 
i Ryga–Rūjiena otwarto w 1937 r.

Linia Ryga–Lipawa przebiegała po 1918 r. częściowo po te-
rytorium Litwy, która zdecydowała się na konwersję sieci kole-
jowej na rozstaw 1 435 mm, zatem ww. linia została przekuta 
na normalny rozstaw. Jednak linia, aby mogła być wykorzysta-
na do przewozu ładunków ze stolicy Łotwy do jednego z portów 
bałtyckich, wymagałaby dwukrotnego przeładowania ładunków, 
ewentualnie ich przewozu do portu w Kłajpedzie. Zatem w latach 
1926–1929 LVD zdecydowały się na budowę linii 1 524 mm łą-
czącej Jegławę i Lipawę z pominięciem terytorium Litwy. Inne 
linie kolejowe powstały dopiero po 1928 r. Planowany odcinek 
Ryga–Kārsava od linii Warszawa–St. Petersburg zbudowano 
tylko fragmentami: Ryga–Ērgļi i Madona–Lubāna do 1938 r., 
a także linię podmiejską do stacji Rūjiena, obsługującą kolej wą-
skotorową Valga–Tallin w Estonii w latach 1933–1937. Poza tym 
zainwestowano znaczne środki w rozbudowę dworców, warsz-
tatów naprawczych, modernizację linii kolejowych, co pozwoliło 
na podniesienie prędkości do 100 km/h na liniach magistral-
nych. Zmodernizowano i rozbudowano także koleje wąskotoro-
we, w tym konwertowano linie 1 000 mm czy 600 mm na linie 
750 mm. Zmianę długości sieci kolejowej Łotwy w dwudziesto-
leciu międzywojennym zamieszczono w tab. 1.

W dwudziestoleciu międzywojennym sukcesywnie przywraca-
no połączenia kolejowe, które po powstaniu państw bałtyckich 
stały się połączeniami międzynarodowymi. W sierpniu 1921 r. 
przywrócono połączenia z Estonią, a w lipcu 1922 r. z Litwą. 
Połączenia z sowiecką Rosją reaktywowano na początku 1923 r. 
jako pociąg relacji Ryga–Moskwa. Kilka tygodni później przywró-

Stacja w Dyneburgu/Daugavpils, Łotwa (13.07.2010 r.). Fot. A. Timofejevs/© Wikimedia Commons 
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cono połączenia do Niemiec 
i Francji przez Polskę, jednak 
nie samodzielne pociągi, tylko 
wagony bezpośrednie relacji 
Berlin–Ryga. Na stacji w Ejd-
kunach, ewentualnie w Kownie 
na granicy litewsko-niemiec-
kiej pasażerowie przesiada-
li się do drugiego pociągu 
(1 524 mm/1 435 mm). Re-
aktywowano także połączenie 
Ryga–Berlin–Paryż–Ostenda 
w 1923 r. z wagonami bezpo-
średnimi do Moskwy. Dwa lata 

później wprowadzono pierwsze zasilane elektrycznie zwrotnice 
oraz systemy sygnalizacyjne oraz rozpoczęto produkcję wagonów 
pasażerskich nowego typu. Pierwsze wagony z napędem spalino-
wym na sieci LVD pojawiły się w 1930 r. Rozwinięto także produk-
cję parowozów w warsztatach naprawczych w Lipawie w 1933 r. 
Tabor nowopowstałych kolei łotewskich stanowiły w większości 
parowozy pochodzenia niemieckiego i rosyjskiego, wcześniej 
eksploatowane przez armie obu krajów. W lutym 1920 r. dyspo-
nowano sumarycznie 118 lokomotywami, w tym 34 szerokotoro-
wymi i 18 normalnotorowymi (pozostałe były wąskotorowe). Wraz 
z podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze w 1920 r. otrzymano 
z Niemiec i Rosji odpowiednio 51 i 110 parowozów oraz suma-
rycznie 2 274 wagony pasażerskie i towarowe. Dwa lata później 
z sąsiednią Litwą dokonano wymiany lokomotyw: koleje litewskie 
dokonały konwersji własnej sieci do rozstawu 1 435 mm i nie 
potrzebowały parowozów szerokotorowych. Pozyskano także pa-
rowozy 1 524 mm od PKP, które po konwersji sieci na rozstaw 
1 435 mm również stały się zbędne, czy zakupiono nowe pojaz-
dy w Finlandii w firmie Lokomo z Tampere. W 1931 r. dyspono-
wano sumarycznie 190 i 45 lokomotywami odpowiednio na tor 
1 524 mm i 1 435 mm. 

Schemat sieci kolejowej LVD w 1930 r. zamieszczono na 
rys. 1.

Ponieważ większość pozyskanych lokomotyw była znacznie 
wyeksploatowana, tj. mogły posłużyć maksymalnie 5–10 lat, 
zatem zamierzano pozyskać pojazdy fabrycznie nowe. Podobny 
zabieg, poza naturalnym odmłodzeniem floty pojazdów, powo-
dował zmniejszenie liczby eksploatowanych serii parowozów, 
komplikujących naprawy. Zatem w latach 30. XX w. zamówiono 
parowozy o układzie osi 1’A1’ do obsługi ruchu pasażerskiego 
w niemieckich fabrykach: Hohenzollern, Krupp, Henschel oraz 
w warsztatach LVD w Dyneburgu i Lipawie. Do prowadzenia 
cięższych pociągów zakupiono u Henschela parowozy o trzech 
osiach napędnych (1’C1’ h2t) i tendrzaki o dwóch osiach napęd-
nych (1’B1’). W warsztatach LVD wykonywano konwersję paro-
wozów z rozstawu szerokiego na normalny i odwrotnie. Krótko 
przed wybuchem drugiej wojny światowej zamierzano pozyskać 
kolejne lokomotywy o układzie 2’C1’ do prowadzenia pociągów 
pospiesznych na odcinku Dyneburg–Lipawa, jednak te plany 
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Rys. 1. Schemat sieci kolejowej LVD w 1930 r. 
Tab. 1. Długość sieci kolejowej w Ło-
twie w latach 1919–1939 [km] 

Rozstaw 
szyn [mm] 1919 1928 1939

1 524 1 183 1 648 2 048
1 435 643 305 306
1 000 49 49 49

750 277 166* 514
600 611 474 433

Suma 2 763 2 642 3 350
* część sieci kolejowej 750 mm została do 
1924 r. sprywatyzowana, później ponownie 
upaństwowiona

Stacja LDZ Eglaine, Łotwa (21.05.2011 r.). Fot. anakes/© Wikimedia 
Commons
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nie zostały zrealizowane. Na liniach wąskotorowych eksploato-
wano parowozy pochodzące z Niemiec o rozstawie kół 600 mm 
i 750 mm (w tym o układzie osi 1’D). Pomimo iż władze LVD były 
sceptyczne wobec nowej wówczas trakcji spalinowej, bardziej 
ekonomicznej niż parowa, jednak pod koniec lat 30. zdecydowa-
no się na pozyskanie wagonów z napędem spalinowym przysto-
sowanych do eksploatacji na liniach szeroko- i wąskotorowych. 

W 1940 r. rozpoczęto stosowanie lokomotyw spalinowych 
do pracy manewrowej. W tym samym roku, po siłowym przyłą-
czeniu Łotwy do Związku Radzieckiego, koleje łotewskie stały 
się częścią kolei sowieckich. Wraz z przesunięciem linii frontu 
na wschód koleje Łotwy włączono do kolei niemieckich (niem. 
Reichsverkehrdirektion Riga) w 1942 r., by stać się ponownie 
częścią kolei sowieckich w 1944 r., wraz ze zmianą sytuacji na 
froncie. Pierwsze odcinki obecnych kolei łotewskich zostały ze-
lektryfikowane w 1950 r. (odcinek Ryga–Dubulti), z obsługą ezt. 
W 1957 r. na sieci kolei sowieckich zakończono wymianę sprzę-
gów śrubowych UIC na samoczynne SA-3. W 1963 r. organiza-
cyjnie dokonano połączenia obecnych kolei Estonii, Łotwy i Litwy 
oraz Obwodu Królewieckiego będących częścią RŻD, tworząc Dy-
rekcję Nadbałtycką. Rok później rozpoczęto eksploatację loko-
motyw spalinowych, a w 1967 r. – lokomotyw elektrycznych na 
baterie. W 1965 r. przebudowano dworzec w Rydze, a w 1973 r. 
rozpoczęto montaż nowego system bezpieczeństwa ruchu w lo-
komotywach i zespołach trakcyjnych. 

Po 1945 r. w Rydze mieściła się główna wytwórnia zespołów 
trakcyjnych – elektrycznych i spalinowych produkowanych dla 
SŻD. Wytwarzano zespoły zarówno na napięcie 3 kV DC, jak i 25 
kV 50 Hz, zestawione od 4 do 12 wagonów. Zespoły o napę-
dzie spalinowym otrzymywały zespoły napędowe pochodzące 
z wytwórni znajdujących się obecnie w Rosji (silniki spalinowe 
i przekładnie hydrauliczne). Po rozpadzie Związku Radzieckiego 
zakład utracił dotychczasowy rynek zbytu i praktycznie zaprze-
stał wytwarzania nowego taboru. 

W 1992 r. po odrodzeniu się kolei łotewskich LDZ (i likwidacji 
Dyrekcji Nadbałtyckiej) musiano zmierzyć się z takimi zjawiska-
mi jak spadek znaczenia kolei na rzecz transportu samochodo-
wego, zwłaszcza w przewozach pasażerskich, pojawieniem się 

granic państwowych, z których granica wschodnia stała się tak-
że zewnętrzną granicą UE. Rola kolei w przewozach masowych 
(węgla kamiennego, zboża, produktów naftowych) pozostała 
niezagrożona, a stosunkowo prosty przewóz ładunków pomię-
dzy Rosją czy Białorusią a łotewskimi portami ułatwia identyczny 
rozstaw szyn (1 520 mm) czy znaczne odległości we wspomnia-
nych krajach (wówczas transport kolejowy jest wręcz idealny). 
Przewóz ładunków pomiędzy krajami bałtyckimi a innymi krajami 
UE odbywa się w większości za pośrednictwem transportu samo-
chodowego, m.in. z powodu odmiennego rozstawu szyn, a także 
nieprzystosowania miejscowej sieci kolejowej do komunikacji 
północ–południe (układ linii kolejowych budowano od początku 
z myślą o przewozach wschód–zachód). Jednym z elementów 
integrujących sieć kolejową państw bałtyckich z siecią kolejową 
państw Europy jest planowana inwestycja Rail Baltica. 

Członkostwo Łotwy w UE od 2004 r. pozwoliło na rozpoczęcie 
procesu modernizacji infrastruktury kolejowej, choć nie pozy-
skano dotychczas ani jednego fabrycznie nowego pojazdu po 
1992 r. (przygotowano tylko program wymiany parku pojazdów 
w 2008 r.), ograniczając się do modernizacji posiadanego tabo-
ru (tab. 2, 3 i 4). W 2003 r. przebudowano stację w Dyneburgu. 
Obecnie większość przewozów towarowych LDZ przypada na 
kierunek wschód–zachód, tj. z Rosji czy Białorusi do łotewskich 
portów bałtyckich – Windawy i Rygi. Ruch pasażerski skupia się 
w obrębie aglomeracji Rygi, gdzie także linie wylotowe z łotew-
skiej stolicy są częściowo zelektryfikowane. Ruch dalekobieżny 
to przeważnie pociągi do Moskwy i St. Petersburga, ewentual-
nie Mińska na Białorusi. Do ok. 2005 r. kursowały także pociągi 
zmierzające na Ukrainę (Kijów, Odessa, itp.), ewentualnie do 
Estonii (Tallina), jednak wskutek niskiej frekwencji czy mało 
atrakcyjnego czasu przejazdu, ww. relacje zostały zawieszone. 

Obecnie w obrębie sieci LDZ zelektryfikowane są linie wyloto-
we w obrębie Rygi:

 � Torņakalns–Tuckum II, 65 km, w 1966 r.;
 � Ryga–Jegława, 43 km, w 1972 r.;
 � Zemitāni–Skulte, 52 km: do stacji Mangaļi w 1957 r., do stacji 
Zvejniekciems w 1971 r., do stacji Skulte w 1991 r.;

 � Ryga–Aizkraukle, 82,5 km, 1972 r. 
Schemat sieci kolejowej LDZ w 2018 r. zamieszczono na 

rys. 2.

Spalinowy zespół trakcyjny DRA-222 na odcinku Čiekurkalns–Jugla, linia 
Ryga–Lugaži, Łotwa (12.10.2008 r.). Fot. J. Vilniņš/© Wikimedia Commons

Stacja graniczna RŻD/LDZ Pytałowo, Rosja (31.10.2016 r.). Fot. S. Enobs/© 
Wikimedia Commons
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Tab. 2. Lokomotywy spalinowe eksploatowane przez LDZ 
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M62 Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina 33 Co’Co’ 1970 1 470 100 elektryczna lok. towarowa

2M62 Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina 40 2 × Co’Co’ 1976 2 940 100 elektryczna lok. towarowa

2M62U Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina 30 2 × Co’Co’ 1987 2 942 100 elektryczna lok. towarowa

2M62UR Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina 0 2 × Co’Co’ 1987 2 942 100 elektryczna lok. towarowa nowy silnik Caterpillar

2M62UM Fabryka Lokomotyw w 
Ługańsku, ZSRR/Ukraina 14 2 × Co’Co’ 1987 2 942 100 elektryczna lok. towarowa

modernizacja 2M62U 
(nowy silnik CAT 16V 4000 R43, 
2200 kW) przez CZ LOKO od 2014 r.

2TE116 Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina  > 7 2 × Co’Co’ 1971 4 500 100 elektryczna lok. towarowa

2TE10M
2TE10U

Fabryka Lokomotyw  
w Ługańsku, ZSRR/Ukraina

10
14 2 × Co’Co’ 1989

1990
4 416
4 412 100 elektryczna lok. towarowa

TEP70 Fabryka Lokomotyw  
w Kołomnie, ZSRR/Rosja 13 Co’Co’ 1987 2 944 160 elektryczna lok. pasażerska

CME3 ČKD 55 Co’Co’ 1964 993 95 elektryczna lok. manewrowa

część lokomotyw zmodernizowano 
(nowy silnik Caterpillar 3512C HD)  
oraz otrzymały nowe pudło, 
część funkcjonuje jako CME3MB 
tzw. booster (bez kabiny maszynisty)

CME3M ČKD bd. Co’Co’ 2011 1 550 90 elektryczna lok. manewrowa
część lokomotyw zmodernizowano 
(nowy silnik Caterpillar 3512C HD) 
oraz otrzymały nowe pudło

CME3ME ČKD bd. Co’Co’ 2014 1 000 90 elektryczna lok. manewrowa

TEM2 Fabryka lokomotyw  
w Briańsku, ZSRR/Rosja 7 Co’Co’ 1967 883 100 elektryczna lok. manewrowa

TGK2
TGM3
TGM23

Fabryka lokomotyw  
w Ludinowie, ZSRR/Rosja

1
1
2

B 
B’B’ 
C
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Rys. 2. Schemat sieci kolejowej LDZ w 2018 r.
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LDZ zostały podzielone na spółki–córki (ok. 2003 r.):
 � SIA „LDz infrastruktūra”, podmiot zarządzający infrastrukturą;
 � a/s „Pasažieru vilciens”, przewoźnik pasażerski;
 � SIA „LDz Cargo”, przewoźnik towarowy;
 � SIA „LDz ritošā sastāva serviss”, podmiot odpowiedzialny za 
naprawy i utrzymanie wagonów pasażerskich i towarowych; 

 � a/s „Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, podmiot organi-
zuje pasażerskie przewozy międzynarodowe oraz odpowiada 
za serwis i naprawy własnego taboru;

 � a/s „VRC Zasulauks”, zakłady naprawcze lokomotyw spalino-
wych oraz zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych); 

 � SIA „Dzelzceļa apsardze”, organ porządkowy (policja kolejowa).

Wykorzystując dostępność środków 
pomocowych UE (m.in. Fundusz Spój-
ności), zmodernizowano część infra-
struktury LDZ (projekty zrealizowane 
w 2015 r.) [36]:

 � renowacja budynków stacyjnych 
w Rydze i miejscowościach: Majori, 
Koknese, Ludza, Nerza, Naujene, Win-
dawie, Iecava i Meitene;

 � modernizacja stacji rozrządowych 
w Cēsis, Valmiera, Pureņi, Jegławie i in.;

 � poprawa zaopatrzenia w media (bie-
żąca woda, ogrzewanie, itp.) wybranych 
stacji;

 � modernizacja budynków stacyjnych 
i budowa nowych peronów na 16 sta-

cjach w obrębie węzła Rygi, a także systemów informacji pa-
sażerskiej czy ułatwień dla osób o zredukowanej zdolności 
poruszania się; 

 � modernizacja systemu transmisji danych: procesem objęto 
500 obiektów w obrębie sieci LDZ, zamontowano 5,5 tys. no-
wych urządzeń i 1 tys. połączeń światłowodowych, całość za 
sumę 14,2 mln euro;

 � w obrębie sieci kolejowej LDZ wymieniono 213 zwrotnic 
oraz przebudowano 93,8 km torów, za sumę odpowiednio 
16,2 mln euro i 45,3 mln euro;

 � zmodernizowano stację Šķirotava za kwotę 42 mln euro oraz 
przebudowano stację rozrządową Šķirotava (położoną w płd.-
-wschodniej części Rygi), całość za sumę 40,33 mln euro; 
zamontowano m.in. nowe systemy łączności, oświetlenia, 
odśnieżania, urządzenia do ogrzewania zwrotnic, pomiaru 
prędkości, zajętości toru; część zdemontowanych urządzeń 
LDZ zamierza ponownie wykorzystać;

 � zbudowano drugi tor na odcinku 61,45 km Skrīveri–Krustpils 
kosztem 107,41 mln euro, wyposażając całość w nowe sys-
temy zasilania, sygnalizacji i łączności oraz nowe urządzenia 
srk (MPC EBilock 950 R4); prace wykonano bez wyłączania 
istniejącego odcinka z eksploatacji;

Tab. 3. Zespoły trakcyjne eksploatowane przez przewoźnika PV 
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ER2
ER2T
ER2M

RVR 4/6
4/6
4

elektryczna 3 kV DC 24
b.d.
b.d.

1962
1987
1962

1 600
2 400
1 600

130
część ezt zmodernizowana w 2007 r. 
ezt zmodernizowane w po 1990 r. i 
w 2010 r.

DR1A RVR 3/6 spalinowa hydrauliczna 30 1973 736 120

DR1AM RVR 3 spalinowa hydrauliczna 10 1973 736 120
część zespołów zmodernizowana 
i przystosowana do obsługi ruchu 
dalekobieżnego

DR1AC RVR 3 spalinowa hydrauliczna bd. 1973 700 120 część zespołów gruntownie zmoderni-
zowana w latach 2014–2016 

Stacja RŻD Psków, Rosja (8.10.2010 r.). Fot. S. A. Gawriłow/© Wiki-
media Commons

Tab. 4. Zespoły trakcyjne i wagony silnikowe eksploatowane przez LDZ 
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DR1A 2 spalinowa hydrauliczna 1 1973 736 120
pojazd inspek-
cyjny prezesa 
LDZ

AR2 1 spalinowa hydrauliczna 1 1997 300 120 do przewozu 
personelu LDZ

Spalinowy zespół trakcyjny serii DR1A należący do LG na stacji LDZ Dyne-
burg/Daugavpils (13.01.2018 r.). Fot. J. Vilniņš/© Wikimedia Commons
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 � zbudowano 39 przepustów i małych mostów, 2 duże mosty 
nad rzekami Pērse i Aiviekste, przebudowano 15 przejazdów 
kolejowych.
Sumaryczna wartość inwestycji LDZ w 2015 r. była równa 

216,9 mln euro, z których fundusze UE stanowiły 65,8%, środki 
własne LDZ – 30,6% oraz dotacje z budżetu państwa – 3,6%.

Dalekobieżne przewozy pasażerskie są wykonywane przez 
spółkę L-Ekspresis od 1993 r. [7]. Podmiot ten świadczy także 
pełny zakres serwisowy, naprawczy i remontowy, a także zapew-
nia bieżące utrzymanie wagonów pasażerskich (w tym bagażo-
wych i pocztowych) i towarowych (także chłodni). Centrum utrzy-
mania spółki zajmuje sumaryczną powierzchnię 12 761,80 m2. 
Spółka otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2008. 

Na początku lipca 2007 r. z struktury LDZ (Latvijas Dzelzceļš) 
SA wydzielono spółkę LDZ Cargo [25]. Podmiot ów obecnie 
dysponuje parkiem 3,8 tys. wagonów towarowych służących 
do przewozu produktów naftowych, węgla kamiennego, metali, 
drewna, produktów spożywczych, nawozów sztucznych i chemi-
kaliów. LDZ Cargo uzyskała świadectwami poświadczającymi wy-
magania ochrony środowiska SMGS i CIM. Wolumen przewozów 
w 2011 r. był równy 60 mln t. W 2009 r. przejęto przewozy dale-
kobieżne od przewoźnika pasażerskiego SJSC Latvijas Dzelzceļš, 
operującego na dwóch trasach: Ryga–Moskwa i Ryga–St. Peters-
burg, a od czerwca 2011 r. – Ryga–Mińsk. W 2009 r. rozpoczęto 
proces odnowy taboru przewoźnika LDZ Cargo. 

W sierpniu 2018 r. LDZ przyjęły program elektryfikacji wła-
snej sieci kolejowej z wykorzystaniem napięcia 25 kV 50 Hz, czy 
ściślej reelektryfikacji (obecnie jest używane napięcie 3 kV DC). 
Zatem w pierwszej fazie wykonano by prace na liniach Krust-
pils–Daugavpils (89 km), Krustpils–Rēzekne (95 km) i Krust-
pils–Ryga (129 km), z terminem ukończenia w 2023 r. i nakłada-
mi o wartości 441 mln euro, przy dofinansowaniu z UE (Fundusz 
Spójności) na poziomie 347 mln euro [3]. Sumarycznie zostałoby 
zelektryfikowane 839 km sieci LDZ (obecnie zelektryfikowane 
jest 257 km) w trzech etapach, kosztem 1,3 mld euro [38]. 
Wraz z elektryfikacją linii zostałaby wykonana także moderniza-
cja sieci kolejowej – poprzez zamontowanie nowych systemów 
bezpieczeństwa, łączności, a także przebudowę poszczególnych 
stacji. Przewoźnik pasażerski Pasažieru Vilciens (PV), wykonują-
cy przewozy lokalne w obrębie aglomeracji Rygi, zdecydował się 
ogłosić przetarg na zakup 32 ezt z terminem dostaw w latach 
2020–2023, przy czym rozważana jest opcja pozyskania taboru 
dwusystemowego. Przewoźnik szacuje, iż elektryfikacja spowo-
duje wzrost potoków pasażerskich z 17 mln do 25 mln. W poło-
wie lutego 2019 r. przewoźnik poinformował, iż jako dostawca ta-
boru została wybrana czeska firma Škoda Vagonka: w przetargu 
ogłoszonym we wrześniu 2015 r. uczestniczyły również firmy CAF, 

2M62UM-0111 (producent – ŁTZ, modernizacja – CZ LOKO) z pociągiem towarowym na odcinku Vabole–Līksna, Łotwa (16.07.2017 r.). Fot. H. Pokk

2TE116-670 (producent – ŁTZ) przewoźnika Skinest Rail z pociągiem 
towarowym na stacji Daugavpils, Łotwa (12.02.2011 r.). Fot. H. Pokk

2M62U-0291 (producent – ŁTZ) z pociągiem towarowym na stacji Kru-
stpils, Łotwa (29.06.2006 r.). Fot. H. Pokk

2TE10U-3421 (producent – ŁTZ) z pociągiem towarowym w pobliżu 
stacji Krustpils, Łotwa (29.06.2006 r.). Fot. H. Pokk
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Stadler i Talgo, a początkowo zwycięzcą wydawał się zostać hisz-
pański producent (ogłoszenie w listopadzie 2018 r.). Wartość 
zamówienia jest równa 225 mln euro, łącznie z utrzymaniem 
pojazdów przez 35 lat [37]. 

Obecnie transport kolejowy na Łotwie służy przede wszystkim 
do przewozu ładunków masowych (tab. 5, 6 i 7). Niska atrakcyj-
ność pasażerskiej komunikacji kolejowej (tab. 6) wynika m.in. 
z braku nowoczesnego taboru czy niskich prędkości handlowych 
na większości linii kolejowych. Koleje łotewskie dysponują par-
kiem ok. 6 tys. wagonów towarowych (tab. 8) wyłącznie na tor 
1 520 mm.

Tab. 6. Zestawienie przewozów pasażerskich na Łotwie w podziale na ro-
dzaje transportu w 2016 r. 

Rodzaj transportu mln pasażerów % mln paskm %
Kolejowy 17,2 6,9 584 7,9
Autobusowy 142,8 57,6 2 190 29,6
Lotniczy 3,5 1,4 4 622 62,5
Komunikacja miejska 84,6 34,1 – –
Suma 248,1 100,0 7 396 100,0

Wagonownia w Rydze (19.09.2016 r.). Fot. V. Baumanis

ER2M-7113 (producent – RVR) (3 kV DC) na stacji Skrīveri, Łotwa 
(9.07.2017 r.). Fot. V. Baumanis

Tab. 5. Zestawienie przewozów ładunków masowych na Łotwie w podziale 
na rodzaje transportu w 2016 r. 

Rodzaj transportu Wolumen przewozów  
[tys. t] % Wolumen przewozów  

[mln t-km netto] %

Kolejowy 47 819 41,64 15 879 50,21
Samochodowy 63 389 55,20 14 227 44,99
Rurociągowy1) 3 617 3,15 1 507 4,77
Lotniczy 12 0,01 11 0,03
Suma 114 837 100,00 31 624 100,00
1) transport węglowodorów – gazu ziemnego i ropy naftowej.

Tab. 8. Zestawienie wagonów towarowych eksploatowanych przez przewoź-
ników na Łotwie w 2012 r.

Rodzaj wagonu Liczba
Kryte 1 688
Platformy 74
Węglarki 1 115
Cysterny 4-osiowe 1 063
Cysterny 8-osiowe 153
Chodnie 27
Hoppery do przewozu zboża 893
Hoppery do przewozu cementu 119
Platformy do przewozu kontenerów 1 031
Wagony typu 918 o pojemności 127 m3 (50 t) 50
Pozostałe 7
Suma 6 220

Wagony pasażerskie należące do RŻD, Ryga (29.04.2014 r.). Fot. V. Baumanis

Wagony pasażerskie należące do LDZ, Ryga (28.07.2015 r.). Fot. V. Baumanis

Tab. 7. Zestawienie przewozów ładunków masowych na Łotwie w podziale 
na rodzaje przewożonych ładunków w 2016 r.

Rodzaj przewożonych ładunków tys. t %
Ropa naftowa i produkty naftowe 16 624 34,8
Węgiel kamienny 15 911 33,3
Nawozy sztuczne 3 876 8,1
Stal i wyroby stalowe 1 797 3,8
Zboże 1 697 3,5
Drewno 1 572 3,3
Pozostałe 6 342 13,3
Suma 47 819 100,0



Systemy transportowe

6 /2019   27

Port w Windawie/Ventspils 
Port w Windawie jest niezamarzającym portem na Łotwie i jed-
nym z największych portów nad Bałtykiem. W 1998 r. baseny 
portowe zostały pogłębione do 17,5 m, co pozwala na przyjmo-
wanie największych statków operujących na Morzu Bałtyckim, 
łącznie z tankowcami o tonażu maksymalnym 130 tys. DWT. 
Nabrzeża w porcie mogą przyjmować masowce o maksymalnym 
zanurzeniu 16 m i tonażu 75 tys. DWT. Port oraz cała infrastruk-
tura towarzysząca są własnością państwa łotewskiego. 

Początki portu w Windawie sięgają połowy XIII w. oraz działal-
ności Hanzy, czyli niemieckiego stowarzyszenia kontrolującego 
handel w regionie Bałtyku, czyli pomiędzy Rusią i Europą. Mia-
sto jest położone u ujścia rzeki Windawy (łot. Venta) do Bałtyku; 
w średniowieczu rzeki były głównym arteriami komunikacyjnymi, 
a porty morskie budowano zazwyczaj przy ujściu rzeki do morza, 
przykładem jest Gdańsk. W połowie XVII w. w Windawie powstała 
także stocznia. 

Wprawdzie znaczenie portu w Windawie zmniejszyło się 
po wybudowaniu St. Petersburga wraz z portem na początku 
XVIII w., jednak porty rosyjskie położone w północnej części Bał-
tyku zamarzały w zimie. Po rozbiorach Polski po koniec XVIII w., 
gdy obszar obecnej Łotwy został wchłonięty przez Rosję, zwięk-

szył się także wolumen przeładunków. Pod koniec XIX w. port 
w Windawie został rozbudowany (powstały nowe baseny, nabrze-
ża portowe, itp.), w tym zainstalowano sprowadzone z Japonii 
osuszacze do zboża. Na początku XX w. zbudowano linię kolejo-
wą Moskwa–Windawa, co dodatkowo wpłynęło na zwiększenie 
wolumenu przeładunków w porcie. W 1912 r. sumaryczna wiel-
kość przeładunków w porcie w Windawie przekroczyła analogicz-
ną wartość dla portu w Lipawie. 

Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, podobnie jak 
w dwudziestoleciu międzywojennym, port w Windawie pogrą-
żył się w stagnacji. Głównym przeładowywanym ładunkiem było 
drewno. Rozwój portu rozpoczął się w latach 50. XX w., gdy zde-
cydowano się rozbudować miasto oraz całą infrastrukturę por-
tową, włączając drogi kołowe oraz drogi wewnętrzne na terenie 
portu. Postanowiono, iż Windawa stanie się centrum tranzyto-
wym oraz miejscem przerobu ropy naftowej czy eksportu pro-
duktów naftowych oraz chemicznych. Po odzyskaniu przez Łotwę 
niepodległości w 1991 r. zdecydowano się całość zrestruktury-
zować w celu przystosowania do funkcjonowania w realiach 
gospodarki rynkowej. W tym celu utworzono specjalną strefę 
ekonomiczną w 1997 r., gdzie niskimi podatkami i swobodą 
działalności gospodarczej starano się przyciągnąć zagranicznych 
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Rys. 3. Schemat sieci kolejowej  
na terenie portu w Windawie/Ventspils
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inwestorów. Wokół portu rozwijano specjalną strefę przemysło-
wą od 2002 r. w celu maksymalnego wykorzystania położenia 
Widnawy. Celem tych zabiegów było przyciągnięcie firm z branż: 
IT, telekomunikacyjnej, elektroniki, automatyki przemysłowej 
(wytwarzających produkty o wysokiej wartości dodanej), którym 
oferowano tereny wokół portu w atrakcyjnych cenach oraz wy-
kwalifikowany personel z pobliskiej Rygi. Obecnie port Windawie 
zajmuje powierzchnię 2,5 tys. ha, a w porcie przeładowuje się 
takie ładunki jak: ropa naftowa, produkty naftowe i chemiczne, 
węgiel kamienny, metale, nawozy sztuczne, drewno, zboże, skon-
centrowane soki owocowe, kontenery i inne ładunki przewożone 
z Rosji czy Azji do krajów UE (tab. 9). Na terenie portu w Winda-
wie funkcjonuje kilkanaście podmiotów gospodarczych (tab. 10) 
oraz liczne terminale przeładunkowe (tab. 11). 

Schemat sieci kolejowej na terenie portu w Windawie/Vent-
spils zamieszczono na rys. 3.

Terminal dla statków chłodniowców (Reefer Cargo Terminal)  
[21] dysponuje magazynami-chłodniami klasy A, wyposażonymi 
w nowoczesne urządzenia (tab. 12). Chłodnie są podzielone na 7 
części, w których możliwe jest składowanie ładunków w zakresie 
temperatur od -18°C do -30°C, sumarycznie na 23 456 pale-
tach. Możliwe jest także przechowywanie ładunków w szafach 
chłodniczych w zakresie temperatur od 5°C do 12°C. Całość 
jest wyposażona w elektroniczny system wentylacji, regulacji 
temperatury i wilgotności, cyrkulacji powietrza dla zachowania 
odpowiednich warunków higienicznych w chłodniach. Na terenie 
terminalu znajdują się 2 bocznice kolejowe. Magazyn-lodówka 
znajduje się na terenie terminalu kontenerowego, a załadunek 
i wyładunek może być wykonywany na ciężarówki lub statki. Na 
terenie terminalu znajdują się 2 dźwigi o udźwigu Q = 5,2 t do 
wyładunku/załadunku statków, a operacje mogą być wykonywa-
ne dla dwóch statków równocześnie. Wydajność załadunku/roz-
ładunku palet to 150 szt. na godzinę. Terminal znajduje się na 
terenie Wolnego Portu w Widawie (ang. Freeport of Ventspils). 
Plany inwestycyjne firmy obejmują stworzenie centrum logistycz-
nego mrożonych ryb w krajach bałtyckich oraz analogicznego 
centrum logistycznego i dystrybucyjnego w zakresie świeżych 
i mrożonych owoców i warzyw dla krajów bałtyckich, Skandynawii, 
Rosji i Białorusi. Obecnie terminal jest zarządzany przez litewską 
firmę Girteka, największą firmę w krajach bałtyckich w zakresie 
transportu i logistyki z 15-letnim doświadczeniem. Firma dyspo-
nuje własnymi magazynami i składami celnymi w Wilnie i Rydze. 

Bałtycki terminal węglowy (ang. Baltic Coal Terminal) jest 
największą inwestycją zrealizowaną na terenie portu w Winda-
wie, a dostawcą węgla kamiennego jest podmiot z Rosji OJSC  

Tab. 9. Rodzaj i wolumen przeładowanych towarów w porcie w Windawie
tys. t %

Ropa naftowa i produkty naftowe 10 345 60,4
Węgiel kamienny 2 976 17,4
Amoniak 390 2,3
Statki pasażersko-towarowe 2 026 11,8
Drewno 432 2,5
Zboże 410 2,4
Nawozy sztuczne 380 2,2
Ciekłe produkty chemiczne 138 0,8
Inne 30 0,2

Tab. 10. Zestawienie podmiotów gospodarczych w porcie w Windawie
Podmiot Rodzaj terminalu tys. t % (m/m)

SIA ‘Ventspils Nafta’ terminals naftowy 7 534 40,0
SIA ‘Noord Natie Ventspils 
Terminals’

kontenerowy,  
masowy, ro-ro 2 489 13,2

AS ‘Ventspils tirdzniecības osta’ handlowy 2 321 12,3
AS ‘Ventbunkers’ naftowy 2 122 11,3
AS ‘Baltic Coal Terminal’ węglowy 1 479 7,9
SIA ‘Ventall Termināls’ naftowy 674 3,6
SIA ‘Ventamonjaks serviss’ przeładunek amoniaku 581 3,1
SIA ‘Ventplac’ masowy  

(produkty sypkie, drewno) 478 2,5
AS ‘Ventspils Grain Terminal’ zbożowy 396 2,1
AS ‘Kālija parks’ nawozy potasowe 380 2,0
SIA ‘Eurohome Latvia’ masowy 341 1,8
SIA ‘Overseas Estates’  
(Baltic Juice terminal)

przeładunek soków 
owocowych 17 0,1

Odstawione TEP70: 0229, 0202 i 0201 (producent – Kołomna) na 
stacji w Rydze (1.03.2017 r.). Fot. V. Baumanis

Przystanek Babite na odcinku Zasulauks–Priedaine, napięcie w sieci 
trakcyjnej – 3 kV DC, Łotwa (28.11.2015 r.). Fot. V. Baumanis
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Tab. 11. Charakterystyka terminali przeładunkowych w obrębie portu w Windawie
Rodzaj przeładowywanych 

ładunków
Początek 

działalności Urządzenia przeładunkowe Istniejąca infrastruktura

Terminale dla ładunków ciekłych
Baltic Juice Terminal produkty spożywcze 2006 bd. bd.
Vars produkty chemiczne 1991 bd.

Ventall Terminals produkty chemiczne i naftowe 2004

przeładunek 170 wagonów cystern (66 t) 
zabiera 24 h, przy 3 pomostach i 66 punktach 
opróżniania (1,4–1,7 tys. m3/h), przy mniej-
szych cysternach uzyskiwana jest wydajność 
0,4–0,45 tys. m3/h; operacje przeładunkowe 
są całkowicie zautomatyzowane

całkowita pojemność 7 zbiorników – 106 tys. m3; 
20 tys. m3 – 5 zbiorników; 3 tys. m3 – 2 zbiorniki;
możliwy jest załadunek na 2 statki jednocześnie –  
o tonażu 40 i 60 tys. DWT

Ventamonjaks 
serviss

produkty chemiczne i naftowe, 
amoniak 2006 bd. 3 nabrzeża portowe

Ventbunkers ropa naftowa, produkty naftowe 1994 bd.
bocznice kolejowe, nabrzeża portowe;
27 zbiorników o pojemności jednostkowej 5 tys. m³, 
10 tys. m³ i 20 tys. m³ i sumarycznej 355 tys. m³;

Ventspils Nafta 
Terminal LTD produkty naftowe 1961

11 stacji pomp po 11 pomp każda, 
operacje przeładunkowe są całkowicie 
zautomatyzowane

całkowita pojemność 105 zbiorników – 1,195 mln m3;
50 tys. m3 – 4 zbiorniki; 20 tys. m3 – 31 zbiorników;
10 tys. m3 – 5 zbiorników; 5 tys. m3 – 65 zbiorników

Terminale dla ładunków sypkich
Baltic Coal Terminal węgiel kamienny 2008 odmrażalnia, wywrotnice, koparki, suwnice, 

taśmociągi
3 place ładunkowe, stanowisko do kruszenia i rozdrab-
niania, system odpylania

Kālija parks nawozy sztuczne 1993 bd. nabrzeże portowe, magazyny

Eurohome Latvija

żeliwo, ruda żelaza, torf, zboże, 
surowy cukier, siarka, kruszywo, 
stal, drewniane palety i zrębki, 
metale kolorowe, drewno, ładun-
ki ciekłe, kontenery

bd. bd. bd.

Ventspils Commer-
cial Port

węgiel kamienny, metale, ruda 
żelaza, torf, cukier nierafinowany 1994 (tab. 17) (tab. 17)

Ventspils Grain 
Terminal zboże 2005 dostarczone przez Agrico Sales Inc., USA place ładunkowe, infrastruktura kolejowa i drogowa

Terminale towarowe
Noord Natie Vent-
spils Terminals kontenery, drewno, ro-ro 2000

dźwig na platformie kolejowej, mobilny dźwig 
Gottwald, dźwig do kontenerów, wózki widło-
we, dźwigi

place ładunkowe, infrastruktura kolejowa i drogowa

Reefer Cargo 
Terminal produkty mrożone 2011 2 dźwigi o udźwigu Q = 5,2 t, wydajność 

załadunku/rozładunku palet to 150 szt./h

magazyny-chłodnie klasy A, temperatury w zakresie od 
-18°C do -30°C, sumarycznie na 23 456 paletach szafy 
chłodnicze w zakresie temperatur od 5°C do 12°C 
2 bocznice kolejowe

Ventplac produkty sypkie, torf, drewno, 
ścinka drzewna 1995 bd.

infrastruktura drogowa i kolejowa, 
2 baseny portowe o głębokości 7,4 m z pirsami o 
długości 130 m

Tab. 12. Charakterystyka terminalu dla statków chłodniowców (Reefer Car-
go Terminal) w obrębie portu w Windawie
Powierzchnia m² 25 000
Powierzchnia lądowa m² 13 482
Powierzchnia magazynowa m² 12 240
Roczna zdolność przeładunkowa 
terminalu tys. t 150

Wysokość magazynów zadaszonych m 12 
Liczba ramp przeładunkowych 7
Oświetlenie lux 250 
Infrastruktura drogowa i kolejowa
Zabezpieczenie terenu ogrodzenie i monitoring

System przeciwpożarowy 
automatyczny system wykrywania 

pożaru wyposażony w czujniki 
dymu i ognia Odcinek Krustpils–Daugavpils, Łotwa (3.08.2017 r.). Fot. V. Baumanis
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«Zarechnaya Mine», który jest także udziałowcem terminalu. Pro-
jekt był finansowany przez konsorcjum banków: AS DNB ban-
ka, Nordea Bank Finland i UniCredit Bank. Całość zrealizowa-
no kosztem 77 mln euro (pierwsza faza) w grudniu 2008 r., co 
umożliwia przeładunek do 6 mln t węgla rocznie. Przewidziano 
także rozbudowę terminalu (druga faza), co pozwoli na przeła-
dunek do 10,5 mln t węgla rocznie. Na terenie terminalu suma-
ryczna długość sieci kolejowej jest równa 6,8 km, co pozwala 
na przyjęcie do 500 wagonów węglarek dziennie. Na terenie 
terminalu są zlokalizowane urządzenia:

 � odmrażalnia, pozwalająca na odmrażanie wagonów z węglem 
w zimie;

 � wywrotnice, z sumaryczną wydajnością 48 wagonów na 
godzinę;

 � stanowisko do kruszenia i rozdrabniania węgla na drobniejsze 
frakcje, w tym na < 50 mm;

 � system odpylania, zapobiegający wydostawaniu się pyłu wę-
glowego na zewnątrz podczas rozładunku czy załadunku oraz 
na plac ładunkowy; rozładunek i załadunek są wykonywane za 
pomocą taśmociągów o długości sumarycznej 2,5 km; 

 � 3 place ładunkowe mogą przyjąć 210 tys. t węgla (po 70 tys. t 
każdy); wykonywana jest dwustopniowa separacja magnetycz-
na węgla;

 � rozładunek jest wykonywany za pomocą koparek z wydajno-
ścią 3 tys. t na dobę oraz suwnic z podobną wydajnością;

 � załadunek węgla na statek odbywa się z wydajnością 3 tys. t 
na godzinę, przy czym masa węgla załadowanego na jeden 
statek o długości 270 m i zanurzeniu 15 m, to 120 tys. t. 
Terminal zbożowy (ang. Ventspils Grain Terminal) [22] jest 

obecnie zarządzany przez spółkę łotewsko-kazaską z kapitałem 
zakładowym 7,82 mln euro. Należy dodać, iż Kazachstan jest 
jednym ze znaczących eksporterów zboża na świecie. Jesienią 
2004 r. zbudowano port Ventspils Freeport, wyposażony w pla-
ce ładunkowe o całkowitej pojemności 72 tys. t, wyposażone 
w niezbędną infrastrukturę drogową i kolejową oraz baseny 
portowe czy odpowiednią infrastrukturę (tab. 13). Możliwości 
przeładunkowe oscylują w granicach 1,5 mln t zboża rocznie. 
Głębokość basenów portowych jest równa 14,5 m, co pozwala 
na przyjmowanie statków typu Panama o wyporności 70 tys. t. 
Przyjmowanie dużych jednostek umożliwia obniżenie kosztów 
jednostkowych transportu zboża oraz swobodny wybór portów 

docelowych. Atutem położenia Windawy jest fakt, iż jest to port 
niezamarzający w zimie, co czyni niezależnym przyjmowanie 
statków od pory roku. Podczas budowy portu wykorzystano no-
woczesne technologie opracowane przez firmę z USA, Agrico 
Sales Inc., który to podmiot dostarczył także niezbędne urzą-
dzenia. Od września 2006 r. terminal zbożowy przystąpił do sto-
warzyszenia The Grain and Feed Trade Association GAFTA, a na 
początku grudnia 2007 r. uzyskano certyfikaty jakości ISO 9001 
i ISO 14001, potwierdzające wysokie: jakość obsługi, satysfak-
cję klientów oraz stosowanie technologii przyjaznych środowi-
sku. Głównymi podmiotami, zlecającymi przeładunek zboża są 
przedsiębiorstwa z Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Białorusi i Rosji. 

Firma SIA Ventplac [20] prowadzi działalność na terenie Vent-
spils Free Port od 1995 r. w dziedzinie magazynowania i handlu: 
drewnem, ścinkami drewna, torfem i innymi towarami sypkimi. 
Swą pozycję na rynku zawdzięcza wysokiej jakości oferowanych 
usług, co pozwala pozostawać jedną z czołowych firm w tym re-
gionie Bałtyku handlujących drewnem, a także pulpą wytwarza-
ną w krajach skandynawskich. Od stycznia 2007 r. do grudnia 
2013 r. firma dzierżawiła teren o powierzchni 6 ha od SIA Noord 
Natie Ventspils Terminals. Rozbudowując infrastrukturę, z wy-
korzystaniem Funduszu Spójności UE, we współpracy z władza-
mi portu w Rydze afiliowanymi w Windawie (Freeport of Riga 
Authority of Ventspils), uzyskano dodatkowe powierzchnie 12,9 
ha przeznaczone do składowania ładunków stałych w porcie. 
Terminal jest wyposażony w infrastrukturę drogową i kolejową, 
2 baseny portowe o głębokości 7,4 m z pirsami o długości 130 
m, zdolne przyjmować statku o tonażu 10 tys. DWT. Roczna prze-
pustowość terminalu jest równa 0,8 mln t. 

Terminal Noord Natie Ventspils [15] jest miejscem, gdzie prze-
ładowuje się drewno, kontenery oraz przyjmuje promy typu ro-ro 
(tab. 14). Terminal wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, 
pozwalającą na optymalne wykorzystanie zamontowanych urzą-

Dworzec główny w Rydze (31.12.2017 r.). Fot. V. Baumanis

Tab. 13. Charakterystyka terminalu zbożowego (ang. Ventspils Grain Ter-
minal) w obrębie portu w Windawie
Powierzchnia całkowita ha 7
Maksymalne zanurzenie m 14,5
Maksymalny tonaż przyjmowanego statku 
(DWT) tys. t 73

Maksymalne wymiary przyjmowanego statku:
– długość
– szerokość
– zanurzenie

m 240
32,5
14,1

Maksymalna zdolność przeładunkowa t/h 1 000
Zdolność składowania ładunków tys. t 72
Zdolność przeładunkowa wagonów/h 8
Przepustowość roczna portu mln t 2,5

Tab. 14. Wymiary basenów portowych terminalu Noord Natie Ventspils 
w obrębie portu w Windawie

Numer basenu Długość [m] Zanurzenie [m] Uwagi
17 220 8 z rampą dla promów ro-ro
16 256 14,2 z rampą dla promów ro-ro

16A 139 14,2
15 299 14,2
14 280 14,2
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dzeń. Całość zajmuje powierzchnię 19,9 ha z planami powięk-
szenia do 31,5 ha, a zamknięta powierzchnia portu jest równa 
5,2 ha, z możliwością powiększenia do 7,2 ha. Terminal jest 
wyposażony w infrastrukturę drogową i kolejową, co pozwala na 
pełnienie roli centrum logistycznego dla krajów bałtyckich oraz 
Rosji. Na terenie podmiotu znajduje się kilka dźwigów (tab. 15), 
a montaż pierwszego z nich zakończono w maju 2000 r. Termi-
nal został otwarty w październiku 2000 r. 

Bałtycki terminal do przeładunku soków (ang. Baltic Juice 
Terminal) [9] to nowoczesny terminal zlokalizowany na terenie 
Wolnego Portu w Windawie, na terenie którego wykonywany jest 
przeładunek zamrożonego koncentratu soku pomarańczowe-
go pochodzącego od globalnych producentów – Brazylii, USA 
(Floryda), Meksyku i Hiszpanii dla odbiorców w krajach Europy 
Wschodniej, Skandynawii, Rosji i in. Terminal został zbudowany 
w 2006 r., a przepustowość oscyluje w granicach 100 tys. t rocz-
nie. Na terenie podmiotu znajduje się laboratorium badawcze 
wykonujące analizy próbek soku czy miejsce mieszania, a także 
magazyny soków (na poziomie 11 tys. t), itp. (tab. 16). 

Terminal VARS wykonuje przeładunek produktów chemicz-
nych (m.in. akrylonitrylu). Podmiot funkcjonuje od 1991 r. 

Na terenie terminalu Ventamonjaks serviss są przeładowywa-
ne produkty chemiczne i naftowe w liczbie 250 wagonów-cystern 
na dobę oraz przyjmowane są statki o tonażu <60 tys. DWT, 
które mogą cumować przy 3 nabrzeżach. 

Terminal Kālija Parks wykonuje przeładunek nawozów sztucz-
nych (wytwarzanych m.in. w Rosji i Białorusi). Istniejąca infra-

struktura pozwala na jednoczesne 
przyjmowanie dwóch statków typu 
PANAMAX o tonażu 75 tys. DWT. Po-
jemność magazynów na terenie termi-
nalu jest równa 120 tys. t, z możliwo-
ścią zwiększenia o kolejne 70 tys. t. 

Terminal Ventbunkers znajduje się 
na terenie Wolnego Portu Windawa, 
a profilem działalności jest przeładu-
nek produktów naftowych. Powierzch-
nia terminalu jest równa 43 ha, 
a zdolności przeładunkowe – 7 mln t 
rocznie. Na terenie terminalu znaj-
duje się 27 zbiorników o pojemności 
jednostkowej 5 tys. m3, 10 tys. m3  
i 20 tys. m3, sumarycznej 355 tys. m3. 
Istniejące 2 bocznice kolejowe pozwa-

Odcinek Jegława–Meitene (53 km), Łotwa (28.05.2017 r.). Fot. V. Baumanis

Tab. 15. Wyposażenie techniczne terminalu Noord Natie Ventspils w obrę-
bie portu w Windawie

Udźwig [t] Długość ramienia  
dźwigu [m]

Urządzenia przeładunkowe
Dźwig na platformie kolejowej 35 45
Mobilny dźwig Gottwald 100 44
Dźwig do kontenerów 60–70 37
Wózki widłowe 1,75–25 –
Dźwigi 100 bd.

Infrastruktura przeładunkowa
Maksymalna długość pirsu m 299
Zadaszone magazyny m2 5 200

Tab. 16. Wyposażenie techniczne Bałtyckiego Terminalu do Przeładunku Soków (ang. Baltic Juice Terminal) 
w obrębie portu w Windawie

Parametr Uwagi
Rok budowy 2006
Powierzchnia całkowita ha 3
Głębokość basenów portowych m 11,0 z możliwością pogłębienia do 12,0 m
Maksymalny tonaż przyjmowanych statków tys. DWT 42 do pirsów jest doprowadzony rurociąg
Zdolność przeładunkowa tys. t/r. > 100 z możliwością zwiększenia do 15 tys. t rocznie
Pojemność magazynowa tys. t  

(T= -10°C) < 11 z możliwością zwiększenia do 15 tys. t rocznie

Pojemność chłodni tys. t  
(T= -18°C) 10 3 chłodnie, 1 800 m2

Urządzenia dodatkowe urządzenia do mieszania i przelewania koncentratu 
oraz napełniania zbiorników, waga, laboratorium 

Wyposażenie terminalu (producenci) Fluidor, Maso, Siemens, Atlas Copco,York Internatio-
nal, Holvrieka, Trilobes

Stacja Platone na odcinku Jegława–Meitene, Łotwa (28.05.2017 r.). 
Fot. V. Baumanis
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lają na przyjęcie i rozładunek 92 cystern. Przy nabrzeżu mogą 
cumować tankowce typu AFRAMAX o tonażu 150 tys. t. 

Terminal przeładunkowy Eurohome Latvija [17] wykonuje 
przeładunek ładunków masowych – żeliwa, rudy żelaza, torfu, 
zboża, surowego cukru, siarki, kruszywa, drewnianych palet i zrę-
bek, metali kolorowych, stali, drewna, ładunków ciekłych, konte-
nerów, ładunków o masie od średniej do wysokiej. Jest możliwe 
przechowywanie ładunków o masie sumarycznej 80 tys. t na 
obszarze 22 tys. m2. Do nabrzeży portowych przyjmowane są 
statki o tonażu 80 tys. t, zanurzeniu 14,3 m i długości do 240 m 
(długość nabrzeży to 250 m), przy czym przy nabrzeżach umiesz-
czono baseny dla jednego dużego statku i dwóch mniejszych. 
Dzienna zdolność przeładunkowa terminalu waha się od 10 tys. 
do 20 tys. t, w zależności od ładunku. 

Terminal przeładunkowy Komercyjnego Portu Windawa (ang. 
Ventspils Commercial Port) przyjmuje ładunki masowe (tab. 17), 
a osiągana wydajność to 30 tys. t na dobę. Na terenie terminalu 
znajduje się 14 bocznic kolejowych oraz możliwy jest rozładu-
nek/załadunek do 5 statków jednocześnie. 

Port w Rydze 
Port w Rydze wykorzystuje swoje położenie – 
z jednej strony, członkostwo Łotwy w UE, co 
automatyczne oznacza dostosowanie miejsco-
wego prawa i przepisów do norm UE, a z dru-
giej wyposażenie w sieć kolejową o rozstawie 
1 520 mm powoduje swobodny transport ła-
dunków do/z Rosji. Stosunkowo bezproblemo-
wy jest także przewóz kontenerów pomiędzy 
Chinami (tranzytem przez Rosję i Białoruś) 
a portami łotewskimi do odbiorców w krajach 
UE. Port w Rydze jest także miejscem przeła-
dunkowym surowców przywożonych z Rosji dla 
klientów w krajach unijnych (węgiel kamienny, 
produkty naftowe, drewno, rudy metali, itp.). 
Możliwe jest także tworzenie na terenie ryskie-
go portu centrów logistycznych i dystrybucyj-
nych dla krajów skandynawskich i bałtyckich 
oraz północno-zachodniej części Rosji.

Terminale znajdujące się na terenie portu 
w Rydze, oprócz przeładunków towarów ma-

sowych (stałych i ciekłych) czy przetwórstwa ryb, wykonują m.in. 
naprawy statków [18]. Ważną pozycję stanowią także przewozy 
pasażerskie czy przewozy promowe ro-ro. Całkowita liczba cumo-
wań w ryskim porcie była równa 3 521 w 2016 r., a osiągnięty 
tonaż brutto to 43,7 mln GT. Największy statek, jaki cumował 
w porcie w Rydze, to masowiec UBC ONSAN o długości 260 m, 
zanurzeniu 14,5 m i pojemności brutto 65 976 GT. Z połącze-
nia dziennego Ryga–Sztokholm skorzystało 510 tys. pasażerów, 
przy obłożeniu miejsc 88%. Największy statek pasażerski, jaki 
cumował w porcie w Rydze, to Costa Pacifica, o długości 290 m, 
zanurzeniu 8,3 m i pojemności brutto 114 147 GT. Sumarycznie 
na terenie portu w Rydze działają 52 firmy przeładunkowe i pod-
mioty gospodarcze (tab. 18, tab. 19). Obecnie do wynajęcia jest 
445 ha wolnych gruntów. Podobnie jak w porcie w Windawie, 
w porcie ryskim przeładowuje się głównie węgiel kamienny i pro-
dukty naftowe (tab. 20), a także kontenery, które przewożone są 
do/z portu transportem kolejowym (tab. 21, 22, 23).

Schemat sieci kolejowej na terenie portu w Rydze zamiesz-
czono na rys. 4.

Wnioski
Porty morskie w krajach bałtyckich połączone z siecią kolejo-
wą (1 520/1 524 mm) po przekształceniach gospodarek Litwy, 
Łotwy i Estonii po 1991 r. szybko przystosowały się do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki rynkowej. Historycznie kraje te 
były swoistymi pośrednikami pomiędzy Rosją i Europą w zakresie 
wymiany handlowej, a obecnie ów trend – z pewnymi modyfika-
cjami, nadal jest utrzymany. Wynika to także ze specyfiki rosyj-
skiego i częściowo także białoruskiego eksportu, bazującego na 
towarach masowych – węglu kamiennym, zbożu, nawozach, sło-
wem ładunkach idealnych do przewozu koleją (towary o znacznej 
masie, przewożone na duże odległości). Atutem państw bałtyc-
kich jest także fakt położenia geograficznego względem Rosji 
– porty nad Bałtykiem w tych krajach wobec innych rosyjskich 
portów np. St. Petersburga, Ust-Ługa są położone na południe, 
co oznacza także większą liczbę dni niezamarzającego Bałty-
ku w porównaniu z portami rosyjskimi. Wprawdzie w Rosji po 
1991 r. uruchomiono nowe porty bałtyckie, aby uniknąć opłat 
tranzytowych w krajach sąsiednich, jednak całkowita rezygnacja 

Tab. 17. Parametry techniczne Komercyjnego Portu Windawa (ang. Ventspils Commercial Port) [23]
Parametr Uwagi

Przepustowość stacji kolejowej Windawa wagony/doba 3 400
Odległość od stacji kolejowej Windawa do portu km 2
Pojemność bocznic firm prywatnych liczba wagonów 400
Długość bocznic kolejowych km 14

Wykonywane operacje 
załadunek/rozładunek do 5 statków 
jednocześnie,
przepakowywanie towarów,
czyszczenie magnetyczne i tradycyjne

Zdolność przeładunkowa tys. t/doba 30
Głebokość basenu portowego m 14,1
Długośc pirsów m 240
Przyjmowane statki PANAMAX
Tonaż statków tys. t < 82

Rodzaj przeładowywanych ładunków
węgiel kamienny, ruda żelaza, surów-
ka żelaza, siarka, torf, zboże, cukier 
nierafinowany, stal i metale nieżelazne, 
bawełna, inne ładunki sypkie

Stacja Mežāre, Łotwa (30.07.2017 r.). Fot. V. Baumanis
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Tab. 18. Terminale oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie portu w Rydze
Nr* Nazwa podmiotu Obszar działalności lub specjalność Nr* Nazwa podmiotu Obszar działalności lub specjalność
1 Freeport of Riga Authority władze portu oraz administracja 27 Vega Stividors ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe, 

produkcja przemysłowa
2 Riga Passenger Terminal obsługa ruchu pasażerskiego 28 Riga Shipyard JSC** naprawa statków, produkcja przemysłowa
3 Rigas Ostas Elevators** ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  

skład celny 29 Port Milgravis ładunki masowe suche, ładunki masowe

4 Riga Container Terminal przeładunek kontenerów, składowanie kontenerów 30 Termināls Vecmīlgrāvis ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  
skład celny

5 Riga Central Terminal ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  
skład celny 31 Riga Universal Terminal ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe, 

przeładunek kontenerów, składowanie kontenerów
6 Strek ładunki masowe suche 32 Alpha Osta ładunki masowe suche
7 P&B Terminal składowanie kontenerów 33 Neste Latvija ładunki ciekłe
8 Frigo Baltic składowanie kontenerów 34 Circle K Latvia ładunki ciekłe
9 Riga Bulk Terminal ładunki masowe 35 Naftimpeks ładunki ciekłe
10 TFS Trans składowanie kontenerów 36 Cargo control skład celny
11 Pars Terminal ładunki ciekłe, skład celny 37 Gamma-A przetwórstwo rybne
12 Man-Tess Transit ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  

skład celny 38 MT Osta ładunki masowe suche
13 Baltic Container terminal przeładunek kontenerów, składowanie kontenerów 39 B Port ładunki masowe suche, ładunki masowe
14 Systems Recycling składowanie kontenerów, skład celny 40 Port Magnat ładunki masowe suche, ładunki masowe
15 BMGS** produkcja przemysłowa 41 Extron Baltic ładunki masowe suche, ładunki masowe
16 Riga Fertilizer Terminal ładunki masowe suche (m.in. nawozy sztuczne) 42 JP Terminal ładunki masowe suche, ładunki masowe
17 OVI ładunki masowe suche, skład celny 43 Kolle Beton produkcja przemysłowa
18 Woodison Terminal ładunki masowe suche, skład celny 44 Kronospan Riga produkcja przemysłowa
19 EKO OSTA zarządzanie odpadami 45 Osta Lejasvoleri ładunki masowe suche, ładunki masowe
20 Rikon JSC** produkcja przemysłowa 46 Latvijas Propana Gaze ładunki ciekłe, skład celny
21 Starts-Rīga JSC** wszelkie ładunki masowe, skład celny 47 KS Terminal ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  

skład celny, obsługa ruchu pasażerskiego
22 VL Bunkerings ładunki masowe suche, skład celny 48 Buto LS naprawa statków
23 Jaunmilgravis ostas 

kompanija
ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  
skład celny 49 WT Terminal ładunki masowe suche, wszelkie ładunki masowe,  

skład celny, obsługa ruchu pasażerskiego
24 Baltmarine Terminal wszelkie ładunki masowe, skład celny 50 La Con ładunki masowe suche
25 BLB Baltic Terminal** ładunki ciekłe 51 Freja ładunki masowe suche, ładunki masowe
26 Fast Bunkering skład celny 52 Bolderājas kuģu remonta rūpnīca naprawa statków

* poszczególne liczby w tabeli są komplementarne z odpowiednikami na rys. 4; ** spółka akcyjna

Rys. 4. Port w Rydze
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z portów łotewskich, 
litewskich czy estoń-
skich nie jest możli-
wa z kilku powodów. 
Pierwszy to znaczny 
wolumen rosyjskie-
go eksportu – raczej 
niemożliwy do prze-
kierowania do jedne-
go czy dwóch portów. 
Drugi to przepusto-
wość linii kolejowych 
p rowadzących  do 

wspomnianych portów, która także jest ograniczona. 
Specyficzna sytuacja dotyczy portów w Obwodzie Kró-
lewieckim, jednak położenie Obwodu – jako rosyjskiej 
eksklawy otoczonej krajami UE (Polską i Litwą), a tak-
że oddzielonej kilkoma granicami od Rosji powoduje, 
iż porty w Królewcu czy Bałtijsku nie mogą zastąpić 
swych odpowiedników w Kłajpedzie, Windawie, Rydze 
czy Tallinie. Obecny stan wydaje się w perspektywie 
średnioterminowej raczej niezagrożony, niezależnie 
od panujących napięć pomiędzy UE i Rosją. 

Tab. 21. Przewozy kontenerowe realizowane transportem morskim z portu w Rydze
Przewoźnik Trasa

Containerships Ryga–Teesport–Thamesport–Rotterdam–Zeebrugge–Lubeka–Helsinki–St. Petersburg–Kłajpeda–Aarhus
Uni Feeder Container Service Rotterdam–Hamburg/Bremerhaven–Ryga–Kłajpeda–Gdynia/Gdańsk
X-Press Container Lines Ryga–Ust-Ługa–Kotka–Helsinki–Tallinn–Hamburg
Hapag-Lloyd AG Gdynia–Kłajpeda–Ryga–Tallinn–Rauma–Hamburg–Bremerhaven
Mediterranean Shipping Company (MSC) Antwerpia–Bremerhaven–Ryga–Tallinn
Maersk Line/Seago Line Gdańsk–Bremerhaven–Hamburg–Gdańsk–Królewiec–Ryga–Gdańsk
Tallink (Ro Pax) Ryga–Sztokholm

Tab. 22. Przewozy kontenerowe realizowane transportem kolejowym z portu w Rydze

Regularny pociąg kontenerowy do/z Nazwa 
pociągu

Regularność 
kursowania

Stacje  
przeznaczenia lub pośrednie

Liczba par w 
tygodniu

Czas 
przejazdu

Pojemność 
[TEU]

Ryga–Moskwa Riga Express + 2–3 60 godz. 80–100
Ryga–Moskwa Riga–Moscow + Worsino, Obninskoke, Sieljatino bd. 3 dni 100–120
Ryga–Kazachstan/Azja Środkowa Baltika–Transit + Ałmaty, Aszchabad, Biszkek,  

Duszanbe, Taszkent, Hairaton
2–3 7–9 dni bd.

Ryga–Mumbaj Riga–Mumbaj – bd. bd. 22 dni bd.
Ryga–Mińsk–Kijów–Odessa* Zubr – bd. bd. 7–8 dni bd.
Ryga–Moskwa–Yiwu, prowincja Zhejiang, wsch. Chiny Riga–Yiwu – bd. bd. 12 dni bd.
Ryga–Moskwa–Yingkou, prowincja Liaoning, płn.-wsch. Chiny Riga–Yingkou – bd. bd. 14 dni 80–100
* początkowo pociąg kontenerowy kursował pomiędzy Rygą i Mińskiem, później przedłużony przez Orszę (Białoruś) do Odessy

Tab. 23. Charakterystyka przewoźników morskich korzystających z portu w Rydze
Nazwa przewoźnika Trasa Przedstawicielstwo przewoźnika na Łotwie

Containerships Ryga–Teesport–Thamesport–Rotterdam–Zeebrugge–Lubeka–Helsinki– 
St. Petersburg–Kłajpeda–Åarhus SIA „Containerships”

Mediterranean Shipping Company (MSC) Antwerpia–Bremerhaven–Ryga–Tallinn SIA „MSC Latvia”
Gdańsk–Bremerhaven–Hamburg–Gdańsk–Królewiec–Ryga–Gdańsk SIA „Maersk Latvija”

X-Press Container Lines  
(przewozy wykonuje flota Yang Ming Marine 
Transport Corporation)

Ryga–Ust-Ługa–Kotka–Helsinki–Tallin–Hamburg
SIA „CF&S Latvia”
przedstawiciel Yang Ming Marine Transport 
Corporation: SIA “Ola Overseas Liner Baltic”

Unifeeder Container Service Rotterdam–Hamburg/Bremerhaven–Ryga–Kłajpeda–Gdynia/Gdańsk SIA „Arijus Logistics”
Hapag Lloyd AG Gdynia–Kłajpeda–Ryga–Tallinn–Rauma–Hamburg–Bremerhaven SIA „Estma”
Tallink Ryga–Sztokholm –Ryga A/S „Tallink Latvija”

Tab. 19. Terminale przeładunkowe na terenie portu w Rydze, w tym w obrębie ter-
minalu pasażerskiego

Wszelkie ładunki masowe Ładunki ciekłe Ładunki stałe
B Port
Baltic Container Terminal
Baltmarine Terminal
Extron Baltic
Freja
Jaunmīlgrāvja ostas kompānija
JP Termināls
KS Terminal
MAN-TESS Tranzīts
MT Osta
Osta Lejasvoleri
Port Magnat
Port Milgravis
Riga Nordic Terminal
Rīgas Centrālais termināls
Rīgas Ostas elevators
Rīgas Pasažieru termināls
Rīgas Universālais termināls
Starts – Rīga
VEGA Stividors
WT Terminal

B.L.B. Baltijas Termināls
Circle K Latvia
Latvijas Propāna gāze
Naftimpeks
NESTE Latvija
OVI
PARS Termināls
Rīgas Universālais termināls
VEGA Stividors
VL Bunkerings
Woodison Terminal

Alpha Osta
B Port
Extron Baltic
Freja
Jaunmīlgrāvja ostas kompānija
JP Termināls
KS Terminal
LaCon
MAN-TESS Tranzīts
MT Osta
Osta Lejasvoleri
Port Magnat
Port Milgravis
Riga Bulk Terminal
Riga Fertilizer terminal
Riga Nordic Terminal
Rīgas Centrālais termināls
Rīgas Ostas elevators
Rīgas Universālais termināls
Strek
WT Terminal

Tab. 20. Ładunki przeładowy-
wane w porcie w Rydze (2016 r.)

Rodzaj ładunku %
Węgiel kamienny 35,9
Produkty naftowe 21,9
Drewno 11,0
Kontenery 10,9
Nawozy sztuczne 7,6
Metale 3,7
Zboże 3,6
Pozostałe 5,4
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Transshipment stations in the Baltic states,  
or sea harbours in Baltic states used in freight traffic

Seaports in the Baltic States are connected to the railway network 
(1 520/1 524 mm), and after transformations of the economies of 
Lithuania, Latvia and Estonia after 1991, have been quickly adapted 
to functioning in the market economy, and their ties with Europe were 
strengthened after accession of these countries to the European 
Union in 2004. Historically, these states were specific intermediar-
ies between Russia and Europe in the field of trade, and now this 
trend, with some modifications, is still maintained. This is also due 
to the specificity of Russian and partly Belarusian exports, based on 
mass goods – coal, petroleum products, grain, fertilizers, in short, 
ideal loads for rail transport (goods of considerable weight, which 
are transported over long distances). The asset of the Baltic states 
is also the fact of geographical location with respect to Russia – on 
the Baltic coast, which is used to export bulk cargo from Russia, or 
containers from China. The current state seems unlikely in the me-
dium term, regardless of the political turbulences between the EU 
and Russia. The new very ambitious project is the Rail Baltica line, 
a planned standard-gauge electrified line (25 kV 50 Hz) from the 
Polish-Lithuanian border through Kaunas (excluding Vilnius), Riga 
and Tallinn, and to Helsinki via the tunnel under the Gulf of Finland. 
Key words: Lithuania, Latvia and Estonia, Tallinn, Riga, Muuga, Ventspils, 
Klaipeda, 1 520 mm, Baltic States.


