
+1200 
ekspertų

+20 techninių 
komitetų

Nuo 1909

TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ KELIŲ
IR KELIŲ TRANSPORTO SEKTORIAUS
BENDRADARBIAVIMAS

+120  
šalių



MŪSŲ TEMOS

FINANSAVIMAS

KELIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ 

NAUJOSIOS  KELIŲ NAUDOJIMO TENDENCIJOS 

MOBILUMAS MIESTO TERITORIJOSE

TUNELIŲ EKSPLOATACIJA 

TVARUMAS 

TINKLO EKSPLOATACIJA 

TRANSPORTO INSTITUCIJŲ VEIKLA

PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS STRATEGIJOS 

KATASTROFŲ PREVENCIJA IR JŲ VALDYMAS 

KROVINIAI

IŠMANUSIS TRANSPORTAS 

KELIŲ TURTO VALDYMAS

 SAUGUMAS

EISMO SAUGA 

SUSISIEKANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

 DANGOS

 ŽEMĖS DARBAI 

APLINKA

VIETINIAI KELIAI 

TILTAI

TRANSPORTO POLITIKA

...

VISOS SU AUTOMOBILIŲ KELIAIS IR KELIŲ TRANS-
PORTU SUSIJUSIOS TEMOS

MULTIMODALUMAS



Automobilių keliai – seniausia transporto rūšis ir daugelyje šalių daugiau nei 
80% transporto vyksta automobilių keliais. Keliams taikomi vis griežtesni reikalavimai 
dėl didėjančio transporto poreikio, naujųjų tendencijų, visuomenės spaudimo ir 
efektyvaus biudžeto naudojimo.

Visame pasaulyje ekspertai, tyrėjai ir praktikai sprendžia šias problemas kuriant ir  
įgyvendinant tinkamiausius sprendimus.

Tarptautinis bendradarbiavimas -  galingas įrankis šiame procese. 

Susitikimų metu ir bendraujant su kolegomis dalinamasi gerąja patirtimi taip 
taupant laiką ir pinigus,
Diskusijų metu gimsta naujos idėjos ir koncepcijos,
Toks bendradarbiavimas taip pat suteikia galimybę dalintis savo šalies gerąja 
praktika. 

PIARC, Pasaulinė kelininkų asociacija, buvo įkurta 1909 metais skatinant kelių 
sektoriaus specialistų bendradarbiavimą. Tai - nepolitinė ir ne pelno siekianti 
tarptautinė organizacija. Integruoto ir tvaraus transporto kontekste ji kuria pasaulinius 
kelių ekspertų tinklus, aprūpina bendradarbiavimui skirtais darbo metodais ir 
publikuoja jų rekomendacijas ir ataskaitas. 

Mūsų produktai ir paslaugos plačiai prieinamos ir tenkina daugiau nei 120 šalių 
narių lūkesčius ir poreikius.



Nuo 1908 m. kas ketverius metus rengiami Pasauliniai kelininkų kongresai  
- Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai) 2019;
- Praha (Čekijos Respublika) 2023
 
Tarptautinis Žiemos kelininkų kongresai  
- Gdanskas (Lenkija) 2018;  
- Kalgari (Kanada) 2022 

1200 tarptautinių ekspertų

Dalyvavimas daugiau nei 20 techninių komitetų ir darbo grupių veikloje

Vykdomojo komiteto ir Tarybos  posėdžiai 

Nacionalinio lygio susitikimai (Nacionaliniai komitetai)

MŪSŲ MISIJA 

AUKŠČIAUSIO LYGIO TARPTAUTINIO FORUMO ORGANIZAVIMAS

PASIKEITIMAS GERĄJA PATIRTIMI IR GLOBALIOS INFORMACIJOS PASIEKIAMUMAS

Ataskaitų publikavimas kartą per mėnesį (nemokamai)

Ketvirtinis žurnalas Routes/Roads trimis kalbomis

Konferencijos - Tuneliai, dangų savybės

Trumpos santraukos (Specialieji projektai)



 Reikalavimų suvienodinimas darbinėse temose  

 Tarptautiniai seminarai, kas šešias savaites

 Regioninės darbo grupės

 Finansinės paramos mechanizmai

BESIVYSTANČIŲ IR TRANZITO ŠALIŲ SKATINIMO VEIKSMAI

EFEKTYVIŲ PARAMOS PRIEMONIŲ KŪRIMAS IR SKATINIMAS

Geriausias mūsų veiklos pavyzdys - daugiakalbis kelininkų terminų 
žodymas

HDM-4: kelių priežiūros politika ir plėtros vadovas ir investicijų analizės 
programinė įranga
   
DG-QRAM: pavojingų prekių transportavimo tuneliais valdymas 

Elektroniniai teminiai vadovai: kelių saugumo, tunelių eksploatavimo, 
automobilių kelių turto valdymo, tinklo eksploatacijos / išmanaus 
susisiekimo.



KAIP MES DIRBAME ?

PIARC veikloje dalyvauja daugiau negu 1200 
ekspertų iš įvairių šalių, todėl PIARC yra 
didžiausias kelininkų tinklas pasaulyje. 
Jie susitinka du kartus per metus posėdžių ir 
seminarų metu mažų ir vidutinių pajamų šalyse. 
Publikuojamos ataskaitos prioritetinėmis 
techninio pobūdžio temomis.

Dauguma mūsų produktų pateikti trimis 
oficialiomis PIARC kalbomis -  anglų, prancūzų 
ir ispanų. Kartais ir kitomis PIARC  šalių narių 
kalbomis.

Techniniai 
komitetai

Nacionaliniai 
komitetai

Tarptautinės 
strategijos ir 
partnerystė

Specialieji 
projektai

Darbo 
grupės

PIARC siekia pabrėžti automobilių kelio, kaip pagrindinio transporto sistemos elemento, svarbą. Todėl siekiama 
tinkamai paskirstyti mūsų produktus, dalintis gerąja patirtimi, bendrauti su kelininkų bendruomenėmis, tinkamai 
koordinuoti veiksmų planus ir kurti bendrus projektus. 

PIARC nacionaliniai komitetai: daugiau nei 40 šalių įkurtos nacionalinės kelininkų asociacijos.

Regioninės kelininkų asociacijos: CEDR Europoje, AGEPAR prancūzakalbėje Afrikos dalyje, REAAA Azijoje, ir 
DIRCAIBEA Lotynų Amerikoje.

Vystymo organizacijos, tokios kaip Pasaulio bankas, Azijos šalių vystymo bankas, Lotynų Amerikos Vystymo bankas 
ir t.t.

Tarptautinės ekspertų organizacijos: TRB (JAV), Tarptautinė tunelių ir metro asociacija, (ITA-AITES), FISITA, kt.

PARTNERYSTĖS

Tarptautiniai 
seminarai

Techniniai komitetai ir darbo grupės 
-labiausiai matomas PIARC veiklos elementas.



PIARC KOMANDA

KODĖL PIARC ?

Siūlome įvairias narystės formas: nacionalinė, regioninė, įmonės arba universiteto, 
individuali.

PIARC 
Generalinis 

sekretoriatas
Prezidentas

Renka Taryba   

4 metų kadencija

Taryba

Atsakomybė 
už Asociacijos 

valdymą 

Susideda iš šalių 
narių delegacijų, 

kurioms vadovauja 
pirmasis delegatas

 
Vykdomasis 
komitetas

Valdo 
Asociaciją

Komisijų pagalba

Koordinuoja 
visas veiklos rūšis 

Paryžiuje, Prancūzija

Vadovai ir ekspertai 
iš kai kurių šalių 

narių

Darbuotojai

Dalyvauti mūsų renginiuose

Kartu svarstyti aktualias kelių sektoriaus temas 
tarptautiniu lygiu

Dalyvauti techninių komitetų ir darbo grupių 
veikloje

Identifikuoti kelių sektoriaus problemas

Mūsų Routes/Roads žurnalas

Mūsų skaitmeninė ataskaitų biblioteka

Mūsų elektroninis kelių žodynas internete

Mūsų programinė įranga

GALIMYBĖ PRIEIGA



www.piarc.org

Atsisiųskite mūsų publikacijas

Sekite mus socialinėje žiniasklaidoje

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį


