Arhīvi, kuros apzinātas Latvijas dzelzceļu vēstures pētīšanas iespējas.
Latvija:
1. Latvijas Valsts vēstures arhīvs:
1749. fonds – Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrība (Rīga);
1770. fonds – Krievu-Baltijas vagonu fabriku akciju sabiedrība (Rīga);
1787. fonds – Rīgas savienoto metalurģijas, lokomotīvju, vagonu un mašīnu
fabriku akciju sabiedrība “Fēnikss” (Rīga);
3593. fonds – Armijas kara satiksmes pārvalde (Rīga);
4589. fonds – Rīgas-Orlas dzelzceļa pārvalde (Vidzemes guberņa);
4592. fonds – Dzelzceļu virsvalde (Rīga); satur arī informāciju par
personālsastāvu;
4596. fonds – Akciju sabiedrība “Liepājas-Aizputes šaursliežu dzelzceļš”
(Liepāja).
2. Latvijas Valsts arhīvs:
93. fonds – Ar Oktobra revolūcijas ordeni apbalvotā Baltijas Dzelzceļu pārvalde
un tai pakļautās nodaļas;
441. fonds – Akciju sabiedrība “Rīgas vagonu rūpnīca”;
1621. fonds – Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju
sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” uzņēmums “Dzelzceļprojekts”;
2493. fonds - Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas dzelzceļš”.
3. VAS “Latvijas dzelzceļš” arhīvs:
Arhīvā pieejama informācija par Latvijas un Baltijas dzelzceļa personālsastāvu
(no 1944. gada), ierobežotas pieejamības informācija par dzelzceļa
infrastruktūru, kā arī atsevišķi vēsturiski iespieddarbi un foto albūmi.
Lietuva:
1. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Lietuvas Centrālais valsts arhīvs):
1160. fonds – Geležinkeliu valdyba (Dzelzceļu virsvalde);
1161. fonds – Valstybiniu geležinkeliu Vilniaus apygardos direkcija (Valsts
dzelzceļu Viļņas direkcija).
Krievija:
1. Российский государственный исторический архив – РГИА (Krievijas Valsts
vēstures arhīvs):
273. fonds – Управление Железных Дорог (Dzelzceļu pārvaldes);
274. fonds – Управление по сооружению железных дорог (Dzelzceļu
būvniecības pārvalde);
350. fonds – Планы и чертежи по строительству железных дорог и
искусственных сооружений (Dzelzceļu un inženierbūvju celtniecības plāni un
rasējumi).
2. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
(Sanktpēterburgas centrālais valsts vēstures arhīvs):
1374. fonds – Ziemeļrietumu dzelzceļu pārvalde.
3. Российский государственный архив экономики – РГАЭ (Krievijas Valsts
ekonomikas arhīvs):
1884. fonds – Министерство путей сообщения СССР (PSRS Satiksmes ceļu
ministrija).

4. Российский государственный военно-исторический архив – РГВИА (Krievijas
Valsts militāri vēsturiskais arhīvs):
2004. fonds – Управление начальника военных сообщений театра военных
действий (Kara satiksmes pārvalde).
5. Российский государственный архив военно-морского флота – РАВМФ
(Krievijas Valsts jūras kara flotes arhīvs):
928. fonds - Порт "Императора Александра III", Либава (Imperatora
Aleksandra III vārdā nosauktā Liepājas osta).
Baltkrievija:
1. Национальный исторический архив Беларуси (Baltkrievijas Nacionālais vēstures
arhīvs):
2414. fonds – Управление Либаво-Роменской железной дорги, Гомель
(Liepājas-Romnu dzelzceļa pārvalde Gomeļā).
Vācija:
1. Bayerische Kriegsarchiv (Bavārijas Militārais arhīvs):
1995. lieta – Akt Übernahme der Bw.Libau durch die Lettische Staats
Eisenbahn-Verwaltung (Liepājas darbnīcu nodošanas akts Latvijas Valsts
dzelzceļiem; satur informāciju par personālsastāvu).

