
Attīstības direkcija
 

Attīstības direkcija
 

Valde
 

Valde
 

Attīstības un 
marketinga daļa

 

Attīstības un 
marketinga daļa

 

Daugavpils lokomotīvju 
remonta centra vadītājs

 

Daugavpils lokomotīvju 
remonta centra vadītājs

 

Tehniskā direkcija
 

Tehniskā direkcija
 

Rīgas lokomotīvju 
remonta centra vadītājs

 

Rīgas lokomotīvju 
remonta centra vadītājs

 

Daugavpils vagonu 
remonta centra vadītājs

 

Daugavpils vagonu 
remonta centra vadītājs

 

Remonta plānošanas un 
kvalitātes uzraudzības   

daļa
 

Remonta plānošanas un 
kvalitātes uzraudzības   

daļa
 

Vadītāja vietnieks 
remonta jautājumos

 

Vadītāja vietnieks 
remonta jautājumos

 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Inženieru 
tehniskā daļa

 

Inženieru 
tehniskā daļa

 

Galvenā 
mehāniķa daļa

 

Galvenā 
mehāniķa daļa

 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
remonta 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
remonta 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Vadītāja vietnieks 
inženiertehniskajos 

jautājumos
 

Tehnologu daļa
 

Tehnologu daļa
 

Inženieru tehniskā 
grupa

 

Inženieru tehniskā 
grupa

 

Inženieru tehniskā 
daļa

 

Inženieru tehniskā 
daļa

 

Galvenā mehāniķa 
daļa

 

Galvenā mehāniķa 
daļa

 

 TR-1,                       
TA-3 cehs

 

 TR-1,                       
TA-3 cehs

 

                                                     
TA-2 cehs

 

                                                     
TA-2 cehs

 

Liepājas cehs
 

Liepājas cehs
 

Riteņpāru-ratiņu 
cehs

 

Riteņpāru-ratiņu 
cehs

 

Palīgsagatavošanas 
cehs

 

Palīgsagatavošanas 
cehs

 

Automātisko 
bremžu pārbaudes 

cehs
 

Automātisko 
bremžu pārbaudes 

cehs
 

Vagonu montāžas 
cehs

 

Vagonu montāžas 
cehs
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Degvielas bāze
 

Degvielas bāze
 

Degvielas bāze
 

Degvielas bāze
 

Juridisko un 
administratīvo 
lietu direkcija

 

Juridisko un 
administratīvo 
lietu direkcija

 

Juridiskā daļa
 

Juridiskā daļa
 

Finanšu direkcija
 

Finanšu direkcija
 

Nesagraujošās 
kontroles 

laboratorija
 

Nesagraujošās 
kontroles 

laboratorija
 

Iepirkumu un 
materiāltehniskā 

nodrošinājuma 
daļa

 

Iepirkumu un 
materiāltehniskā 

nodrošinājuma 
daļa

 

Saimniecības un 
inženiertehniskā 
aprīkojuma daļa

 

Saimniecības un 
inženiertehniskā 
aprīkojuma daļa

 

Ekonomikas   daļa
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Padome
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Uzskaites  nodaļa
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Tehnologu daļa
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Rēzeknes cehs
 

Rēzeknes cehs
 

TR-1, TA-3, TA-4, 
TA-5, TA-2, neplāna 

remontu cehs
 

TR-1, TA-3, TA-4, 
TA-5, TA-2, neplāna 

remontu cehs
 

Dispečeru daļa
 

Dispečeru daļa
 

GR, VR, TR-3 
cehs

 

GR, VR, TR-3 
cehs

 

Sagatavošanas 
cehs

 

Sagatavošanas 
cehs

 

Personāla daļa
 

Personāla daļa
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