
 

 

Pieredzes apmaiĦas brauciens uz Vāciju par tēmu  
"Energoefektīva pilsētas, satiksmes un infrastruktūras attīstība" 

 
2019. gada 8. līdz 10. aprīlis 

 
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) sadarbībā ar uzĦēmumu energiewaechter GmbH  
no š.g. 8. līdz 10. aprīlim organizē tematisku pieredzes apmaiĦas braucienu uz Vāciju par tēmu "Energoefektīva pilsētas, 
satiksmes un infrastruktūras attīstība".   
 
Brauciena mērėis ir iepazīstināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzĦēmējus, nozares speciālistus un ekspertus, valsts 
institūciju un organizāciju pārstāvjus ar jaunākajām vācu tehnoloăijām un inovācijām energoefektivitātes, atjaunojamo 
energoresursu un inteliăentās enerăijas uzkrāšanas sistēmu jomā, kā arī jaunu biznesa kontaktu dibināšana. Brauciena 
laikā tiks apmeklēti uzĦēmumi, kas jau ieviesuši energoefektīvas tehnoloăijas, kā arī šādu tehnoloăiju ražotājuzĦēmumi.   
 
Darba valoda: angĜu. Pieteikšanās līdz š.g. 8. martam, aizpildot reăistrācijas anketu (pielikumā). 
 
Plānots, ka braucienā piedalīsies 20-25 dalībnieki. No viena uzĦēmuma vai institūcijas maksimāli var piedalīties 3 
personas. 
 
Brauciena dalībniekiem individuāli jāierodas Štutgartē svētdienas, 7. aprīĜa vakarā (viesnīca tiks paziĦota), lai jau 
pirmdienas, 8. aprīĜa rītā plkst. 8.30 kopīgi dotos ceĜā. 
 
Dalības maksa vienai personai: 330 EUR + PVN (apmaksa jāveic līdz 15. martam). 
Šai maksā iekĜauts: programmas nodrošināšana, nakšĦošana ar brokastīm viesnīcā ACHAT Comfort Airport & Messe 
Stuttgart no 7.-10. aprīlim, transfēri, pusdienas. Braucienu finansiāli atbalsta Vācijas Ekonomikas un Enerăētikas 
ministrija. 
Pašiem dalībniekiem jāsedz sekojošas izmaksas: lidojums Rīga-Štutgarte-Rīga, vakariĦas un citas papildus izmaksas, 
kas nav saistītas ar organizatoru piedāvāto programmu. 
Dalībniekiem ir pienākums piedalīties visā brauciena programmā. 
 
Iesakām izvēlēties sekojošus lidojumus: 
 
Svētdien, 7. aprīlī: 
12:30-13:45, BT261, Rīga-Štutgarte  
 
Trešdien, 10. aprīlī: 
19:55-21:40, LO0374, Štutgarte-Varšava  
23:00-01:25, LO0793, Varšava-Rīga  
 
VAI 
 
Svētdien, 7. aprīlī: 
13:50-15:05, LH0891, Rīga-Frankfurte  
16:09-17:19, LH3420, Frankfurte-Štutgarte  
 
Trešdien, 10. aprīlī: 
17:51-19:06, LH3425, Štutgarte-Frankfurte  
20:40-23:40, LH0892, Frankfurte-Rīga  
 
Kontaktpersona:  
Solveiga ĀboliĦa, 67321313, solveiga.abolina@ahk-balt.org 

 



 

 

 
 

Pieredzes apmaiĦas brauciens uz Vāciju par tēmu  
"Energoefektīva pilsētas, satiksmes un infrastruktūras attīstība" 

 
Programma 

 

Svētdiena, 7. aprīlis 

 
Individuāla ierašanās Štutgartē un reăistrācija viesnīcā 
Vieta: ACHAT Comfort Airport & Messe Stuttgart, Vor dem Lauch 20, Štutgarte 

Pirmdiena, 8. aprīlis 

08:30 – 09:00 Transfērs 

 
 
 
09:00 – 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ievada pasākums 
Tikšanās ar vācu ekspertiem un uzĦēmējiem, prezentācijas, kontaktu dibināšana 
 
 Tēmu priekšlikumi  
• ilgtspējīga pilsētas attīstība 
• no energoefektīvas būves līdz energoefektīvam pilsētas kvartālam  
• enerăijas taupīšanas potenciāls LED apgaismojumam 
• elektromobilitātes integrēšana pilsētas infrastruktūrā 
• digitāli risinājumi gudrām pilsētām 
 
Pasākuma laikā notiks:  
• dalībnieku iepazīstināšana 
• kontaktu dibināšana 
• kafijas pauzes un kopīgas pusdienas 
 
Vieta: Štutgarte 

14:00 – 15:00 Transfērs 

15:00 – 17:30 

Frauenhofer IAO pētniecības institūta apmeklējums 
Institūta apmeklējums un informācija par praktiskiem pētījumiem ilgtspējīgu pilsētu 
jomā. Frauenhofer IAO veic pētījumus tādās nozarēs kā pilsētas sistēmu izveide un 
mobilitātes & inovāciju sistēmas. Kā daĜa no visā pasaulē darbojošā Frauenhofer 
institūta, Frauenhofer IAO pētījumi ir pienesums visai starptautiskajai pētniecībai. 
Apmeklējuma nobeigumā tiks apskatītas dažādas viedās iekārtas (uzlādes stacijas 
elektromobiĜiem, saules baterijas, litija baterijas, ūdeĦraža uzglabāšanas iekārtas).  
www.iao.fraunhofer.de  
http://www.muse.iao.fraunhofer.de/de/ueber-uns/labors/living-lab-micro-smart-grid.html  
http://www.muse.iao.fraunhofer.de/de/ueber-uns/projekte/charge-at-work.html  
Vieta: Fraunhofer IAO, Nobelstraße 12, 70569 Štutgarte 

17:30 – 18:30 Transfērs 

18:30 
 

Opcionāli: Kopīgas vakariĦas (katrs maksā individuāli) 
Vieta: tiks paziĦota 
 



 

 

Otrdiena, 9. aprīlis 
08:00 – 09:00 Transfērs 

09:00 – 12:00 

 
FZI (Informātikas pētniecības centra) un bezpilota testa braukšanas laukuma 
apmeklējums 
FZI ir tehnoloăiju institūts, kas darbojas informātikas lietošanas, pētniecības un 
tehnoloăiju pārvades jomā. FZI koordinē bezpilota testa braukšanas projekta partneru 
sadarbību un sniedz zināšanu pienesumu IT datu turēšanā un datu aizsardzībā. FZI ir 
izstrādājis inteliăentu datu apstrādes sistēmu transporta līdzekĜu kustību krustojumos 
analizēšanai. Tāpat FZI strādā arī pie risinājumiem elektromobilitātei. Apmeklējuma 
laikā būs iespēja iepazīties ar projekta prezentāciju, kā arī apskatīt satiksmes datu 
vadības sistēmas darbībā. 
https://www.fzi.de/en  
 
Vieta: Haid-und-Neu-Str. 10-14, 76131 Karlsrūe 
 

12:00 – 12:30 Transfērs 

12:30 – 13:00 

 
Velosipēdu daudzstāvu autostāvvietas apmeklējums Karlsrūē 
Velosipēdu novietne ar 600 vietām un elektronisku pieejas kontroli. Mērėis – stiprināt un 
atbalstīt individuālo velosatiksmi. 
https://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/radstation.de  
 
Vieta: Vieta: Hauptbahnhof Südseite, 76137 Karlsrūe 
 

13:00 – 13:45 
 
Pusdienas 
 

13:45 – 15:00 Transfērs 

15:00 – 17:30 

 
Ludvigsburgas pašvaldības departamenta “Ilgtspējīga un integrēta pilsētas 
attīstība” un Ludvigsburgas Living LaB "Smart City" apmeklējums 
Ludvigsburgas pilsēta, kurā ir 90 000 iedzīvotāji, 2014. gadā ieguva Vācijas Ilgtspējības 
balvu. Jau kopš 2004. gada pilsētai ir izstrādāta stratēăija ilgtspējīgai attīstībai. Šo gadu 
laikā ir realizēti dažādi inovatīvi projekti tādās jomās kā LED ielu apgaismojums, 
pašvaldības procesu digitalizācija, ilgtspējīga mobilitāte un klimatam draudzīga pilsēta.  
https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/living+l_a_b.html    
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.living-lab-in-ludwigsburg-schoene-neue-
stadt.a0c67186-400d-46de-b956-8ed0e207d4d1.html  
  
Vieta: Ludvigsburga 
 

17:30 – 19:00 Transfērs uz viesnīcu 

20:00 
Opcionāli: Kopīgas vakariĦas (katrs maksā individuāli) 
Vieta: tiks paziĦota 
 



 

 

Trešdiena, 10. aprīlis 
līdz 08:00 Izrakstīšanās no viesnīcas 

08:00 - 09:00 Transfērs 

09:00 - 12:00 

 
Robert Bosch GmbH apmeklējums 
Robert Bosch GmbH risinājumi ilgtspējīgām pilsētām. 
https://www.bosch.com/de/produkte-und-services/vernetzte-produkte-und-
services/smart-cities/ 
 
Vieta: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingene 
 

12:00 - 13:30 Transfērs un pusdienas 

13:30 – 15:00 

 
Bādenes-Virtembergas federālās zemes aăentūras “Jauni risinājumi mobilitātes 
un auto industrijas jomā” apmeklējums 
Inovatīvi projekti mobilitātes jomā Bādenē-Virtembergā, kuri tika realizēti 
elektromobilitātes ietvaros. 
www.e-mobilbw.de 
 
Vieta: Leuschnerstraße 45, 70176 Štutgarte 
 

15:00 – 16:00 Transfērs uz lidostu 

16:00 

 
Programmas beigas. Individuāls mājupceĜš 
Vieta: Štutgartes lidosta 
 

 

 

*Programmā iespējamas izmaiĦas. 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona brauciena laikā               Kontaktpersona AHK birojā Rīgā 

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK)   Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) 
Matas Brilius      Solveiga Āboliņa 
e-pasts: matas.brilius@ahk-balt.org    e-pasts: solveiga.abolina@ahk-balt.org  
Tel.: +370 5 212 79 30     Tel.: 67321313 
    


