
 

 

Informacinė verslo kelionė į Vokietiją tema  

„Energiškai efektyvaus miesto, transporto sistemos ir infrastruktūros plėtra” 

2019 m. balandžio 8-10 d. 

 
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai kartu su energiewaechter gmbH 2019 m. balandžio 8-10 d. organizuoja 
informacinę verslo kelionę tema „Energiškai efektyvaus miesto, transporto sistemos ir infrastruktūros plėtra”. Ši 
kelionė skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekspertams, verslininkams, atsakingų institucijų ir organizacijų atstovams, 
siekiantiems susipažinti su naujausiomis energiškai efektyviomis technologijomis ir inovacijomis, skirtomis miesto, 
transporto sistemų bei infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. Kelionės metu bus lankomasi taikomosiuose tyrimų 
centruose bei įmonėse, kurios kuria ir diegia šias technologijas. Taip pat tai bus puiki galimybė užmegzti naujiems verslo 
kontaktams. Programos projektą rasite priede, konkreti programa bus dar derinama atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, 
todėl pranešimų temos bei lankomos įmonės gali dar keistis.  
 
Kelionės darbo kalba - anglų. Registracijos pabaiga: 2019 m. kovo 8 d.  
 
Jeigu Jus domina dalyvavimas kelionėje, prašome užpildyti priede esančią registracijos formą.  

 
- Kelionė įvyks, jeigu susirinks mažiausiai 10 įvairių įmonių ir organizacijų atstovų. Dalyvių skaičius ribotas – grupės 

dydis 20 – 25 asmenys.  
 

- Kelionės dalyvis įsipareigoja pats įsigyti lėktuvo bilietus 2019.04.07 į Štutgartą ir 2019.4.10 (ar vėlesnę dieną, jei 
ketinama likti ilgiau) iš Štutgarto. Kelionės organizatoriai pasitiks grupę viešbučio fojė 2019.04.08 8.30 val. 
Rekomenduojame šiuos skrydžius: 

 
2019.04.07, sekmadienis 
Vilnius – Ryga  10.45 – 11.35 BT342 
Ryga - Štutgartas 12.30 – 13.45 BT261 
 
ARBA 
 
2019.04.07, sekmadienis 
Vilnius – Varšuva 16.00 – 16.05 LO780 
Varšuva – Štutgartas 17.15 – 19.10 LO373 
------------------------------------------------------------ 
 
2019.04.10, trečiadienis 
Štutgartas – Varšuva 19.55 -21.40 LO374 
Varšuva – Vilnius 22.40 -00.45 LO773 
 

- Kelionės dalyvis įsipareigoja iki 2019.03.15 Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmams sumokėti 330 eurus + PVM. Į 
šią sumą įeina kelionės programa, nakvynė viešbučiuose vienviečiuose kambariuose, kelionės išlaidos Vokietijoje, 
pusryčiai ir pietūs. Kelionės organizavimą remia Vokietijos Federalinė ūkio ir energetikos ministerija. Už papildomas 
kelionės išlaidas, tokias kaip telefono, interneto, viešbučio papildomų paslaugų ir pan. organizatoriai neatsako.  

 
- Kelionės dalyvis įsipareigoja dalyvauti visoje programoje. 

 
 

Registracijos formą siųsti el. paštu:  
matas.brilius@ahk-balt.org  

 
 

 

mailto:matas.brilius@ahk-balt.org


 

 

Informacinė verslo kelionė 

 

"Energiškai efektyvaus miesto, transporto sistemos ir infrastruktūros plėtra" 

Programa 

 
Baden-Württemberg, 08.-10.04.2019 

 

Sekmadienis, 07.04.2019 

 
Atvykimas ir įsiregistravimas viešbutyje (check-in) 

Vieta: ACHAT Comfort Airport & Messe Stuttgart, Vor dem Lauch 20, 70567 Stuttgart 

Pirmadienis, 08.04.2019 

08:30 – 09:00 Kelionės dalyvių susitikimas ir vykimas į renginio vietą 

09:00 – 14:00 

Įvadinis renginys  

Kalbės vokiečių ekspertai, vyks Vokietijos įmonių naujausių sprendimų pristatymas 

Temos 

• Tvari miestų plėtra 

• Nuo energiją taupančių pastatų iki miesto kvartalų 

• LED-apšvietimo energijos taupymo potencialas 

• Elektromobilių integracija su miesto infrastruktūra 

• Skaitmeniniai sprendimai išmaniems miestams 

•  

Renginyje taip pat numatyta: 

• Trumpas dalyvių prisistatymas 

• Tinklaveika (networking) 

• Kavos pauzė ir bendri pietūs 

Vieta: Štutgartas  

14:00 – 15:00 Kelionė autobusu 

15:00 – 17:30 

Apsilankymas Fraunhoferio pramonės inžinerijos institute 

Apsilankymo metu susipažinsime su taikomaisiais moksliniais tyrimais tvariems 
miestams. „Fraunhofer IAO“ atlieka tyrimus miesto sistemų kūrime, tokių kaip mobilumo 
ir inovacijų sistemų. Įgyvendindama pasaulinę „Fraunhofer Morgenstadt“ iniciatyvą, 
institutas prisideda prie tarptautinių mokslinių tyrimų. Vizito metu bus apsilankyta 
instituto intelektualiųjų tinklų įrenginiuose (elektromobilio įkrovimo stotys, PV sistemos, 
ličio baterijos, vandenilio saugojimas). 

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 Stuttgart 

17:30 – 18:30 Kelionė autobusu 

18:30 
Pagal pageidavimą: bendra vakarienė (kiekvienas moka pats) 

Vieta: Bus patikslinta 

Antradienis, 09.04.2019 

08:00 – 09:00 Kelionė autobusu 

http://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


 

 

09:00 – 12:00 

Apsilankymas FZI informatikos tyrimų centre Karlsrūje ir autonominio vairavimo 
testavimo platformoje 

Karlsrūhės technologijos institutas FZI yra ne pelno siekianti organizacija, dirbanti 
informacinių technologijų taikomųjų tyrimų ir technologijų perdavimo srityje. FZI, kaip 
autonominio vairavimo testavimo platformos konsorciumo lyderis, koordinuoja projekto 
partnerių bendradarbiavimą ir prisideda prie IT duomenų valdymo ir duomenų 
apsaugos. Sistema, kuri registruoja transporto priemonių judesius sankryžose, yra taip 
pat sukurta FZI. Šis centras taip pat tiria įvairius elektromobilių sprendimus.  

Apsilankymas apima autonominio vairavimo testavimo projekto pristatymą, taip pat 
praktinį susipažinimą su eismo aptikimo, sekimo ir kontrolės sistemomis. 

https://www.fzi.de/en  

Vieta: Haid-und-Neu-Str. 10-14, 76131 Karlsruhe 

12:00 – 12:30 Kelionė autobusu 

12:30 – 13:00 

Apsilankymas išmaniajame dviračių parkavimo garaže Karlsrūje 

Dviračių parkavimo garažo lankymas, kuriame yra įrengta 600 parkavimo vietų su 
elektronine prieigos kontrole, skatinančia individualų transportą bei kitais patogumais. 

https://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/radstation.de  

Vieta: Centrinės stoties pietinė pusė, 76137 Karlsruhe 

13:00 – 13:45 Pietūs 

13:45 – 15:00 Kelionė autobusu 

15:00 – 17:30 

Susipažinimas su inovacijų tinklo Living LaB der "Smart City" padaliniu, kuris 
užsiima tvaraus ir integruoto miesto vystymu  

Aplankysime 90 000 gyventojų turintį Ludwigsburg miestą, kuriam 2014 m. buvo 
suteiktas Vokietijos tvarumo apdovanojimas. Nuo 2004 m. miestas įgyvendina tvarios 
miesto plėtros strategiją ir jau sėkmingai pabaigė keletą novatoriškų projektų, įskaitant 
LED gatvių apšvietimą, administracijos skaitmeninimą, tvaraus mobilumo ir miesto 
prisiderinimo prie klimato (eng. climate-friendly) projektus.   

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: Ludwigsburg  

17:30 – 19:00 Važiavimas autobusu iki viešbučio 

20:00 Pagal pageidavimą: bendra vakarienė (kiekvienas moka pats) 

Trečiadienis, 10.04.2019 

iki 08:00 Išsiregistravimas iš viešbučio (check-out) 

08:00 - 09:00 Kelionė autobusu 

09:00 - 12:00 

Apsilankymas įmonėje Robert Bosch GmbH  

Apsilankymo metu susipažinsime su įvairiais Robert Bosch GmbH sprendimais, skirtais 
tvariems miestams. 

https://www.bosch.com/de/produkte-und-services/vernetzte-produkte-und-
services/smart-cities/ 

Vieta: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen 

12:00 - 13:30 Kelionė autobusu ir pietūs 

13:30 – 15:00 

Apsilankymas Baden-Wiurtembergo valstybinėje mobilumo ir transporto 
sprendimų agentūroje. 

Apsilankymo metu susipažinsime su inovatyviais mobilumo projektais Baden-
Wiurtembergo žemėje, kurie susiję su elektromobilumu. 

https://www.fzi.de/en
https://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/radstation.de
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
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.living-lab-in-ludwigsburg-schoene-neue-stadt.a0c67186-400d-46de-b956-8ed0e207d4d1.html
https://www.bosch.com/de/produkte-und-services/vernetzte-produkte-und-services/smart-cities/
https://www.bosch.com/de/produkte-und-services/vernetzte-produkte-und-services/smart-cities/


 

 

*Programa dar gali būti keičiama 

 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.e-mobilbw.de 

Vieta: Leuschnerstraße 45, 70176 Stuttgart 

15:00 – 16:00 Kelionė autobusu 

16:00 
Programos pabaiga, individualus išvykimas. Kelionė autobusu 

Vieta: Štutgarto oro uostas 

Kontaktinis asmuo Vokietijoje               Kontaktinis asmuo Baltijos šalyse 

energiewaechter GmbH     Vokietijos - Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) 

Ferdinand Elsäßer      Matas Brilius 

E-Mail: fe@energiewaechter.de    E-Mail: matas.brilius@ahk-balt.org 

Tel.: +49 (0)30 797 444 1-22    Tel.: +370 5 212 79 30 

Mobil: +49 (0)170 – 213 5776     

 

http://www.e-mobilbw.de/
mailto:fe@energiewaechter.de
mailto:matas.brilius@ahk-balt.org

