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Teed esindavad maailma vanimat transpordiviisi ja nende kaudu toimub enamikus 
riikides endiselt üle 80% kogutranspordist. Transpordivajaduste, uute suundumuste, 
ühiskondliku surve ja eelarve tõhususe kontekstis on teedele esitatavad nõuded 
muutumas üha rangemaks.

Eksperdid, teadlased ja valdkonna esindajad kogu maailmast tegelevad nendele 
probleemidele sobivate lahenduste otsimise ja rakendamisega.

Rahvusvaheline koostöö on selles ülimalt suureks abiks. 

Selle asemel et hakata parimaid tavasid päris algusest peale uuesti välja 
töötama, jagavad sama valdkonna esindajad neid omavaheliste kokkusaamiste 
ja koostöö kaudu, hoides kokku nii aega kui ka raha
Ideid võidakse ka kahtluse alla seada, mis hõlbustab uute arusaamade tekkimist
Samuti aitab rahvusvaheline koostöö osalistel edendada oma riigisiseseid 
tavasid 

Maailma teedeliit PIARC asutati 1909. aastal, et hõlbustada rahvusvahelist koostööd 
teede valdkonnas. Organisatsioon on apoliitiline ja mittetulunduslik. PIARC toob 
võrgustikuna kokku tee-eksperte üle kogu maailma, pakub neile koostööpõhiseid 
töömeetodeid ning avaldab nende soovitusi ja aruandeid. Kõik see toimub integreeritud 
ja säästva transpordi kontekstis. 

Meie tooted ja teenused on laialdaselt kättesaadavad ning keskenduvad 
organisatsiooni liikmete ootustele ja nõuetele. Meie liikmeteks on peamiselt 
valitsusasutused enam kui 120 riigist.



Ülemaailmne teedekongress, mida on alates 1908. aastast korraldatud iga nelja aasta tagant  
– Abu Dhabi (Araabia Ühendemiraadid) aastal 2019;  
– Praha (Tšehhi Vabariik) aastal 2023 

Rahvusvaheline talveteede kongress  
– Gdańsk (Poola) aastal 2018;  
– Calgary (Kanada) aastal 2022 

1200 rahvusvahelist eksperti

Üle 20 tehnilise komitee ja rakkerühma

Täitevkomitee ja nõukogu istungid 

Koosolekud riigi tasandil (rahvuslikud komiteed)

MEIE MISSIOON

OLLA JUHTIV RAHVUSVAHELINE FOORUM TEEDE JA MAANTEETRANSPORDIGA SEOTUD 
PROBLEEMIDE ANALÜÜSIMISEKS JA ARUTAMISEKS

JAGADA PARIMAID TAVASID JA TAGADA PARIM JUURDEPÄÄS ÜLEILMSELE TEABELE

Tasuta kättesaadavate aruannete jagamine – üks aruanne kuus

Kolmekeelne ajakiri Routes/Roads kord kvartalis

Konverentsid, tunnelid, teekatete omadused etc

Eriprojektid



 Töövaldkondadesse kaasatud nõuded

 Rahvusvahelised seminarid kord kuue nädala tagant

 Piirkondlikud töörühmad

 Mehhanismid rahalise toetuse jaoks

TEGUTSEDA ARENGU- JA ÜLEMINEKUMAADE TOETAMISEKS

TÖÖTADA VÄLJA JA EDENDADA TÕHUSAID VAHENDEID TEEDE JA 
MAANTEETRANSPORDIGA SEOTUD OTSUSTE TEGEMISEKS

Meie veebipõhine juhtiv mitmekeelne teedesõnastik

HDM-4: teekorrashoiu metoodika ja investeeringute analüüsimise 
tarkvara
   
DG-QRAM: tööriist ohtlike kaupade transportimiseks tunnelites

Veebipõhised käsiraamatud eri teemadel: liiklusohutus, tunnelite 
käitamine, teevarade haldamine, teedevõrgu toimimine/ nutikas 
transport



KUIDAS ME TÖÖTAME?

Neis on kokku üle 1200 eksperdi kõikjalt 
maailmast. See teeb PIARCist maailma 
suurima teespetsialistide võrgustiku. Nende 
töö on seotud iga-aastaste koosolekute ja 
seminaridega väikese ja keskmise sissetulekuga 
riikides ning selle tulemusena antakse välja 
aruandeid kõige olulisemate tehniliste teemade 
kohta.

Põhiosa meie toodetest on saadaval inglise, 
prantsuse ja hispaania keeles (PIARCi kolm 
töökeelt) ning mõnikord ka teistes keeltes.

Tehnilised 
komiteed

Rahvuslikud 
komiteed

Rahvusvahelised 
strateegiad ja 

partnerlussuhted

Eriprojektid

Rakkerühmad

PIARC otsib aktiivselt koostöövõimalusi, milles käsitletakse teid transpordisüsteemi keskse osana, tagatakse 
toodete ulatuslik laialivedu, toetatakse parimate tavade jagamist, antakse meile suurem juurdepääs teedega seotud 
kogukondadele, koordineeritakse tegevuskavu ja kavandatakse ühisprojekte. 

PIARCi rahvuslikud komiteed: rohkem kui 40 liikmesriigis moodustatud teedeliidud.

Regionaalsed teedeliidud: CEDR Euroopas, AGEPAR prantsuse keelt kõnelevas Aafrikas, REAAA Aasias ja DIRCAIBEA 
Ladina-Ameerikas.

Arengut edendavad organisatsioonid, nagu Maailmapank, Aasia Arengupank, Ladina-Ameerika Arengupank jne.

Rahvusvahelised tehnilised organisatsioonid: TRB (USA), ITA-AITES (International Tunneling and Underground 
Space Association), FISITA jne.

PARTNERLUS

Rahvusvahelised 
seminarid

Tehnilised komiteed ja rakkerühmad on 
PIARCi kõige nähtavam osa.



PIARCi MEESKOND

MIKS LIITUDA PIARCiga?

Pakume eri liikmekategooriaid: riikide valitsused, ametiasutused, äriühingud või 
ülikoolid, üksikisikud.

PIARCi pea-
sekretariaatPresident

Valitakse 
nõukogu poolt  

Ametiajaga neli 
aastat

Nõukogu

Vastutab 
organisatsiooni 
juhtimise eest 

Koosneb 
liikmesriikide 

delegatsioonidest, 
millest igal on oma 

juht

Täitevkomitee

Juhib 
organisatsiooni

Mitu abistavat 
komisjoni

Koordineerib 
tegevust

Asub Prantsusmaal 
Pariisis

Valdkonnajuhid ja 
eksperdid mõnedest 

liikmesriikidest

Koosseisulised 
töötajad

Meie üritustel

Rahvusvahelises koostöös teedega seotud 
valdkondades

Tehnilistest komiteedes ja rakkerühmades

Teedega seotud probleemide tuvastamises

Meie ajakirjale Routes/Roads

Meie veebipõhisele aruannete kogule

Meie veebipõhisele teedeala sõnastikule

Meie tarkvaratoodetele

VÕIMALUS OSALEDA JUURDEPÄÄS



www.piarc.org

Laadige alla meie väljaandeid

Jälgige meid sotsiaalmeedias

Liituge meie uudiskirjaga

Eestikeelne tõlge


