
Ventspils 



Esošā shēma- 1. kārta 

Kuģu iekraušanas 

iekārta 

DWT 120 000 t  

iegrime 15 m 

 Slēgtā konveijeru 

sistēma 

Slēgtā noliktava 

210 tūkst. tonnas (1.kārta) 

Vagonu apgāzēju 

komplekss 

Vagonu atkausēšanas 

iekārta 

Kuģu 

piestātne 



Схема 2-ой очереди и перспективных территорий 

Kuģu iekraušanas iekārta 

(2.kārta)  

 Slēgtā konveijeru 

sistēma (5 km) 

Slēgtā noliktava 

420 tūkst. tonnas (tajā skaitā 2.kārta) 

Teritorija turpmākai 

attīstībai 

Teritorija turpmākai 

attīstībai 

Plānotā attīstība – 2.kārta 



Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums 

Vagonu atkausēšanas 

iekārta 

Ietilpība  

2 х 8 vagonu 

Vagonu apgāzēju 

komplekss ar 

pozicioneriem 

Jauda 

2 х 24 vagonu/stundā 



Magnētiskās attīrīšanas 

un drupināšanas 

komplekss 

Jauda 

2 x 1800 tonnas/stundā 

Slēgtā noliktava 

Vienlaicīgās uzglabāšanas 

apjoms 

420 tūkst. tonnas 

(pie pilnas attīstības) 

Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums 



Slēgtā konveijeru 

sistēma 

Jauda 

1800 - 3000 tonnas/stundā 

Garums 5,0 km 

(pie pilnas attīstības) 

Divas kuģu iekraušanas 

iekārtas 

Jauda 

2 х 3000 tonnas/stundā 

(pie pilnas attīstības) 

Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums 



Piestātnes №28 un №29  
Piestātnes garums 350 m 

Piestātnes dziļums 16 m 

Kuģu tehniskie parametri 

Garums: 270 m 

Platums: 45 m 

DWT: 120 000 t 

Iegrime: 15 m 

Dzelzceļa parks 

ar ietilpību līdz 300 vagoniem 

Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums 



Termināļa 1.kārtas tehniskie parametri 

I 

kārta 

Apgrozījums (mln tonnas ogļu gadā) 6 

Vagonu apgāzēju kompleksa jauda (vagonu stundā) 2х24 

Magnētiskās attīrīšanas kompleksa un ogļu drupināšanas 

jauda (tonnas stundā) 
2х1800 

Vienlaicīgās uzglabāšanas apjoms (tūkst. tonnas) 210 

Noliktavas izkraušanas apjoms (t/stundā) 3000 

Kuģu iekraušanas jauda (t/stundā) 3000 



Termināļa tehniskie parametri (pie pilnas attīstības) 

I + II 

kārtas 

Apgrozījums (mln tonnas ogļu gadā) 6 + 4,5 

Vagonu apgāzēju kompleksa jauda (vagonu stundā) 2х24 

Magnētiskās attīrīšanas kompleksa un ogļu drupināšanas 

jauda (tonnas stundā) 
2х1800 

Vienlaicīgi atsevišķā ogļu un dzelzsrūdas izejvielu 

uzglabāšana (tūkst. tonnas) 
210 + 210 

Noliktavas izkraušanas apjoms (t/stundā) 2 х 3000 

Divu kuģu iekraušanas jauda (t/stundā) 2 х 3000 



AS «BALTIC COAL TERMINAL» 

Sniegtie pakalpojumi 

(pie pilnas attīstības) 

• Kravas uzglabāšana

• Automātiskā paraugu ņemšana

• Transporta un ekspedēšanas pakalpojumi

• Kuģu aģentēšanas pakalpojumi

• Ogļu un dzelzsrūdas izejvielu pārkraušana

• Kravas vagonu atkausēšana

• Ogļu magnētiskā attīrīšana

• Ogļu drupināšana

• Kravas nosvēršana/pārsvēršana



AS «BALTIC COAL TERMINAL» 

Dzintaru iela 39b, Ventspils, LV-3602 

Tel: +371 6 36 34000 

Fakss: +371 6 36 34001 

E-pasts: info@balticcoal.com 

www.balticcoal.com 
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