
 

 

Informacinė verslo kelionė į Vokietiją tema  

„Energinis efektyvumas pramonėje”  

2015.11.23-25 d. 

 
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai kartu su energiewaechter gmbH 2015 m. lapkričio 23.-25. d. organizuoja 
informacinę verslo kelionę tema „Energinis efektyvumas pramonėje”. Ši kelionė skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ekspertams, verslininkams, atsakingų institucijų ir organizacijų atstovams siekiant susipažinti su naujausiomis energiškai 
efektyviomis technologijomis ir inovacijomis, skirtomis pramonei bei užmegzti verslo kontaktus. Kelionės metu bus 
lankomasi įmonėse, kurios gamina šias technologijas bei jau jas įdiegė savo gamybos procesuose. Programos projektą 
rasite priede, konkreti programa bus dar derinama atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, todėl pranešimų temos bei 
lankomos įmonės gali dar keistis. Taip pat kelionės metu bus lankomasi Niurnberge vyksiančioje tarptautinėje parodoje 
SPS IPC Drives Nürnberg, skirtoje automatizavimui, elektrinėms sistemoms ir komponentams.   
 
Kelionės darbo kalba - anglų. Registracijos pabaiga: 2015.10.29 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 2015.11.22 d. į Miuncheną ir 2015.11.25 d. iš Miuncheno. 
Kelionės organizatoriai pasitiks grupę Miuncheno oro uoste 18.45 val. ir palydės ją atgal į oro uostą 2015.11.25 d. 
17.00 val. Todėl kelionės dalyviams rekomenduojame šiuos skrydžius: 

 
2015.11.22, Sonntag 
Vilnius – Ryga 14.00 -14.50 BT344 
Ryga - München 16.35 – 18.15 BT223 
2015.11.25, Mittwoch 
München – Ryga 18.45 – 22.15 BT224 
Ryga – Vilnius 22.55 – 23.45 BT1353 
 

- Kelionės dalyvis įsipareigoja iki 2015.10.23 d. Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmams sumokėti 395 eurus + PVM. 
Į šią sumą įeina nakvynė viešbučiuose vienviečiuose kambariuose, kelionės išlaidos Vokietijoje, pusryčiai, pietūs ir 
viena bendra vakarienė 23 d. Kelionės organizavimą remia Vokietijos Federalinė ūkio ir energetikos ministerija. Už 
papildomas kelionės išlaidas: telefono, interneto, viešbučio papildomų paslaugų ir pan. organizatoriai neatsako.  

 
- Kelionės dalyvis įsipareigoja dalyvauti visoje programoje. 

 
 

Registracijos formą siųsti el. paštu:  
jurate.lemke@ahk-balt.org  

 

 

 

 
 

https://www.mesago.de/en/SPS/For_visitors/Welcome/index.htm
mailto:jurate.lemke@ahk-balt.org


 

 

Informacinė verslo kelionė 

"Energinis efektyvumas pramonėje" 

Programos projektas 

Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d.  

08:00 
Kelionės dalyvių susitikimas viešbutyje  

Vieta bus patikslinta vėliau 

08:15 – 08:30 
Vykimas į įvadinį seminarą 

Vieta: Kolpinghaus, Adolf-Kolping-Straße 1, 80336 München* 

08:30 – 09:00  Dalyvių registracija  

09:00 – 09:15 Sveikinimo žodis  

09:15 – 09:30 Dalyvių prisistatymas 

09:30 – 09:45 

„Energiewende“ – energetikos sektoriaus transformacija Vokietijoje, Vokietijos eksporto 
iniciatyvos prisatymas  

N.N., energiewaechter GmbH 

09:45 – 10:15 
Energinis efektyvumas ir automatizavimas – dvi pramonės 4.0 kolonos   

Dr. Stephan Ihmels, Siemens AG* 

10:15 - 10:45 

Efektyvus resursų naudojimas maisto produktų gamyboje bei paskirstyme  

Dipl.-Ing. Marcel Wagner, Fraunhofer Institutas (Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik IWU)* 

10:45 – 11:00 Klausimai ir atsakymai 

11:00 – 11:30 Kavos pertrauka  

11:30 – 11:45 
Energiškai efektyvūs dūmų šilumokaičiai   

N.N. Schräder Abgastechnologie* 

11:45 – 12:00 

Energiškai efektyvūs aliejinių šildytuvų sprendimai, šilumogrąža ir įrenginių 
modernizavimas  

N.N. HTT energy GmbH* 

12:00 – 12:15 
Energiškai efektyvus vėsinimas – gerosios praktikos pavyzdžiai  

N.N. thermofin GmbH* 

12:15 – 12:30 Klausimai ir atsakymai  

12:30 – 12:35 Baigiamasis žodis ir individualūs pokalbiai pietų metu renginio vietoje 

12:35 – 14:00 Pietūs ir individualūs kontaktai  

14:00 Renginio pabaiga 

14:00 – 14:30 Kelionė autobusu   

14:30 – 17:00 

Apsilankymas alaus darykloje Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH*  

Siemens AG referencinis projektas 

Vieta: Marsstraße 46+48, 80335 München 

17:00 – 18:15  Kelionė autobusu  

18:15  
Atvykimas į viešbutį 

Vieta: viešbutis Augsburge 

19:00  
Bendra vakarienė Augsburge  

Vieta tikslinama, netoli viešbučio 

  

http://www.schraeder.com/en/schraeder-exhaust-technology/home/
http://www.htt.de/main.php?target=home&lang=en
http://www.thermofin.de/eng/index.htm
http://www.siemens.com/entry/cc/en/


 

 

 
 

Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d.  

08:00 – 09:00 Kelionė autobusu  

09:00 – 11:15 

Apsilankymas įmonėje Heizomat*  

Biomasės katilų gamintojas   

Vieta: Maicha 21, 91710 Gunzenhausen 

11:15 – 13:15 Kelionė autobusu, pietų paketas 

13:15 – 18:00 

Apsilankymas parodoje SPS IPC Drives Nürnberg  

Tarptautinė specializuota paroda ir kongresas skirta automatizavimui, el. sistemoms ir 
komponentams  

Grupės apsilankymas kelių įmonių stenduose, laikas individualiems susitikimams   

Vieta: NürnbergMesse, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg 

18:00 – 19:30  Kelionė autobusu 

19:30 
Atvykimas į viešbutį, laisvalaikis arba bendra vakarienė (savo lėšomis) 

Vieta: viešbutis Ingolstadte 

Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d.  

08:15 – 09:15 Kelionė autobusu  

09:15 – 11:45 

Apsilankymas įmonėje Wolf GmbH* 

Aukšto efektyvumo kondencionavimo ir vėdinimo įrangos gamintojas  

Vieta: Industriestr. 1, 84048 Mainburg 

11:45 – 12:45 Kelionė autobusu 

12:45 – 13:30 
Pietūs 

Vieta: Miuncheno Technikos universiteto valgykla* 

13:30 – 16:30 

Apsilankymas Miuncheno Technikos universiteto Mašinų gamybos ir pramonės 
vadybos (Institute for Machine Tools and Industrial Management)* 

Vieta: Boltzmannstr.15 85748 Garching 

16:30 – 17:00 Kelionė autobusu 

17:00 
Atvykimas į oro uostą, kelionės pabaiga 

Vieta: Miuncheno oro uostas, Nordallee 25, 85356 München-Flughafen  

* tbc (nepatvirtinta) 

 

 

http://www.heizomat.de/int/index.php?id=home&lang=ENG
https://www.mesago.de/en/SPS/For_visitors/Welcome/index.htm
http://en.wolf-heiztechnik.de/
http://www.iwb.tum.de/en/

