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STARPTAUTISKĀ  
SADARBĪBA CEĻU  
UN CEĻU TRANSPORTA JOMĀ

> 120 
valstis



MŪSU TĒMAS

FINANSĒJUMS

ZIEMAS  
UZTURĒŠANA 

JAUNAS CEĻU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

MOBILITĀTE LAUKU APVIDOS

TUNEĻU EKSPLUATĀCIJA 

ILGMŪŽĪBA

TĪKLA PĀRVALDĪŠANA 

TRANSPORTA ADMINISTRĀCIJU DARBĪBAS RĀDĪTĀ JI 

UZTURĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS STRATĒĢIJA 

NEGADĪJUMU NOVĒRŠANA UN PĀRVALDĪŠANA 

KRAVAS  
TRANSPORTS 

INTELIĢENTAIS TRANSPORTS

CEĻU KAPITĀLIEGULDĪJUMU 
PĀRVALDĪŠANA

 DROŠĪBA

CEĻU DROŠĪBA 

SAVIENOTIE TRANSPORTA LĪDZEKĻI

 SEGUMI

 ZEMES DARBI

VIDE

VIETĒJAS NOZĪMES CEĻI

TILTI

TRANSPORTA POLITIKA

...

VISAS AR CEĻIEM UN CEĻU TRANSPORTU  
SAISTĪTĀS TĒMAS

MULTIMODALITĀTE



Ceļi ir senākais transporta veids, un lielākajā daļā valstu pa tiem tiek pārvadāti vairāk 
nekā 80% kravu. Tiem nākas saskarties ar arvien pieaugošākām prasībām transporta 
pieprasījuma, jaunu tendenču, sabiedrības spiediena un budžeta prasību dēļ.

Eksperti, zinātnieki un praktiķi visā pasaulē strādā pie šiem jautājumiem, lai formulētu 
un ieviestu visatbilstošākos risinājumus.

Šajā procesā svarīgs instruments ir starptautiskā sadarbība. 

Labās prakses piemēri netiek izgudroti par jaunu, tie tiek izplatīti sanāksmēs 
ekspertu lokā, un tas palīdz ietaupīt gan laiku, gan naudu,
Idejas var arī apstrīdēt, un tas ļauj attīstīt jaunas koncepcijas,
Šāda sadarbība arī ļauj dalībniekiem sekmēt savu valstu pieredzes 
izplatīšanu. 

Pasaules ceļu asociācija PIARC tika dibināta 1909. gadā, lai atvieglotu šādu sadarbību 
visos ar ceļiem saistītajos jautājumos. Mūsu starptautiskā asociācija ir nepolitiska 
bezpeļņas organizācija. Tā veido visas pasaules ekspertu tīklu, nodrošina šiem 
ekspertiem sadarbības metodes un publicē to ieteikumus un ziņojumus. Tas viss 
notiek integrētas un ilgtspējīgas transporta sistēmas kontekstā. 

Mūsu produkti un pakalpojumi ir plaši pieejami un atbilst mūsu biedru, galvenokārt, 
120 valstu valdību gaidām un pieprasījumam.



Pasaules ceļu kongress, kas notiek reizi četros gados kopš 1908. gada  
- Abu Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) 2019. gadā,  
- Prāga (Čehija) 2023. gadā 

Starptautiskais Ziemas ceļu kongress  
- Gdaņska (Polija) 2018. gadā,  
- Kalgari (Kanāda) 2022. gadā 

1200 starptautiskie eksperti

Vairāk nekā 20 tehniskās komitejas un darba grupas

Izpildu komitejas un Padomes sanāksmes 

Sanāksmes nacionālajā līmenī (nacionālās komitejas)

MŪSU MISIJA

NODROŠINĀT VISMODERNĀKOS STARPTAUTISKOS FORUMUS, LAI ANALIZĒTU UN 
PĀRRUNĀTU AR CEĻIEM UN CEĻU TRANSPORTU SAISTĪTOS JAUTĀJUMUS

IZPLATĪT LABĀS PRAKSES PIEMĒRUS UN NODROŠINĀT OPTIMĀLU PIEEJU GLOBĀLAI 
INFORMĀCIJAI

Bezmaksas ziņojumu publicēšana reizi mēnesī

Ceturkšņa žurnāls “Routes/Roads” trijās valodās

Konferences (tuneļi, segumu īpašības)

Īsi kopsavilkumi (īpašie projekti)



 Prasības tiek iekļautas darba tēmās

 Starptautiski semināri reizi sešās nedēļās

 Reģionālās darba drupas

 Finanšu atbalsta mehānismi

ATBALSTĪT ATTĪSTĪBAS UN PĀREJAS VALSTIS

ATTĪSTĪT UN SEKMĒT EFEKTĪVU INSTRUMENTU PIELIETOŠANU LĒMUMU 
PIEŅEMŠANĀ CEĻU UN CEĻU TRANSPORTA JOMĀ

Mūsu vadošā tiešsaistes daudzvalodu Ceļu vārdnīca

HDM-4: ceļu uzturēšanas politikas un investīciju analīzes 
datorprogramma
   
DG-QRAM: instruments bīstamu kravu pārvadāšanas pārvaldīšanai 
tuneļos

Tematiskās tiešsaistes rokasgrāmatas: ceļu drošība, tuneļu 
ekspluatācija, ceļu kapitālieguldījumu pārvaldīšana, tīkla pārvaldīšana 
/ inteliģentais transports



KĀ MĒS STRĀDĀJAM?

Tās apvieno vairāk nekā 1200 ekspertu no visas 
pasaules, padarot PIARC par pasaulē lielāko 
ceļu speciālistu tīklu. To darbs tiek atspoguļots 
divās ikgadējās sanāksmēs un semināros valstīs 
ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Darba 
rezultāts ir ziņojumu publikācijas par aktuālām 
tehniskām tēmām.

Lielākā daļa mūsu produktu ir pieejama angļu, 
franču un spāņu valodās, kas visas trīs ir PIARC 
darba valodas. Atsevišķi produkti pieejami citās 
valodās.

Tehniskās 
komitejas

Nacionālās 
komitejas

Starptautiskas 
stratēģijas un 
partnerības

Īpašie 
projekti

Darba 
grupas

PIARC aktīvi veicina partnerības, lai sekmētu ceļu kā transporta sistēmas pamatelementa lomu, nodrošinot 
mūsu produktu plašu pieejamību, veicinot labās prakses pārņemšanu, nodrošinot plašāku atvērtību  ceļu nozares 
organizācijām, koordinējot darbības plānus, kā arī izstrādājot kopējus projektus. 

PIARC nacionālās komitejas – nacionālas asociācijas, kas izveidotas valstu līmenī vairāk nekā 40 valstīs.

Reģionālas asociācijas – CEDR Eiropā, AGEPAR franciski runājošajā Āfrikas daļā, REAAA Āzijā un DIRCAIBEA 
Latīņamerikā.

Attīstības organizācijas, ietverot Pasaules Banku, Āzijas Attīstības banku, Latīņamerikas Attīstības banku, u.c.

Starptautiskas tehniskās organizācijas – TRB (ASV), Starptautiskā tuneļu un pazemes struktūru asociācija (ITA-
AITES), FISITA, u.c.

PARTNERĪBAS

Starptautiski 
semināri 

Tehniskās komitejas un darba grupas ir 
vispamanāmākais PIARC elements.



PIARC KOMANDA

KĀPĒC PIEVIENOTIES PIARC?

Mēs piedāvājam vairākas biedru kategorijas - valstu valdībām, reģionālajām valsts 
iestādēm, uzņēmumiem vai universitātēm un individuāliem biedriem.

PIARC 
ģenerāl-

sekretariāts
Prezidents

Ievēl padome  

Četru gadu 
termiņam

Padome

Atbildība 
par asociācijas 

vadību 

Sastāv no dalībvalstu 
delegācijām, kuras 

vada Pirmais 
delegāts

Izpildu 
komiteja 

Vada 
asociāciju 

Atbalsta vairākas 
komisijas

Koordinē 
visus pasākumus

Atrodas Parīzē, 
Francijā

Atsevišķu valstu 
nodrošinātie vadītāji 

un eksperti

Darbinieki

Mūsu pasākumos

Sadarbībā ar ceļiem saistītos jautājumos 
starptautiskā līmenī

Tehniskajās komitejās un darba grupās

Ar ceļiem saistītu jautājumu identificēšanā

Mūsu “Routes/Roads” žurnālam

Mūsu tiešsaistes ziņojumu bibliotēkai

Mūsu tiešsaistes ceļu vārdnīcai

Mūsu datorprogrammu produktiem

PIEDALIETIES PIEEJA



www.piarc.org

Lejupielādējiet mūsu publikācijas

Sekojiet mums sociālajos tīklos

Parakstieties uz mūsu biļetenu

Tulkojumu nodrošināja VAS “Latvijas Valsts ceļi”


