
           
 
PHARE 2003 BENDRADARBIAVIMO ABIPUS SIENOS PROGRAMA BALTIJOS JŪROS REGIONE 
PHARE 2003 BAS PROGRAMA 

 
 

Tarptautinės parodos-mugės 
 

STUDIJOS IR KARJERA BALTIJOS JŪROS REGIONO 
ŠALYSE 

 
• 2006 m. gegužės 5-6 dienomis Lietuvoje, Klaipėdoje 
• 2006 m. rugsėjo 14-15 dienomis Suomijoje, Lahti 

 
Tai ne tik puiki galimybė pristatyti save bei geriau pažinti kitus renginio 

dalyvius, bet ir ... 
 

... rasti trūkstamą informaciją studijų ir karjeros Baltijos regione klausimais; 
... susipažinti su Baltijos regiono šalių kultūra; 

... įsitraukti į Mokymosi visą gyvenimą ir tarptautinio mobilumo, stažuočių 
procesus; 

... rasti partnerių/ klientų Baltijos regiono šalyse. 
 

KVIEČIAME DALYVAUTI: 
 

• Visas mokymo institucijas; 
• Visas įdarbinimo institucijas bei karjeros centrus. 

 
 

KVIEČIAME APSILANKYTI: 
 

• Visus moksleivius, studentus; 
• Visus asmenis, norinčius mokytis ir įsidarbinti; 

• Visus, visus, visus besidominčius studijų ir karjeros galimybėmis Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje. 

 
Renginiai nemokami ir dalyviams, ir lankytojams. 
Renginiai finansuojami pagal 2003 metų PHARE programos “Bendradarbiavimo abipus 

sienos programa Baltijos jūros regione” Nr.2003/005-877 Smulkiųjų projektų fondo priemonę. 
 
Norinčius dalyvauti renginyje prašome susipažinti su dalyvavimo sąlygomis ir 

užpildyti dalyvio paraišką [dalyvavimo sąlygos lietuviškai].  
Kadangi nemokamų stendų kiekis ribotas, prašome kuo skubiau rezervuoti vietas, 

nes organizatoriai pasilieka teisę nebepriimti naujų dalyvių, kai pilnai suformuojama 
dalyvių grupė. 

 
Taip pat (net ir nedalyvaudami renginyje!!!) galite pasinaudoti nemokama 

galimybe patalpinti informaciją apie savo organizaciją informaciniame leidinyje 



 

“Studijos ir karjera Baltijos jūros regiono šalyse”, kuris bus leidžiamas anglų 
kalba, 5000 egzempliorių tiražu ir platinamas 6 Baltijos regiono šalyse 
(Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje). Tam Jums reikia 
užpildyti pateiktą formą “Informacija leidiniui” [informacija leidiniui].  

Daugiau informacijos tel. (8 46) 397074 arba el. paštu: karjera@klsmk.lt 
Kontaktinis asmuo – Karjeros centro vadovė Gita Petkevičienė 
 
 
Kindly welcome to participate in the International exhibition - fair “Study and Career in the 

Baltic State Regions”, which will be held in Track - and - Field Athletics Drill - hall in Klaipeda 
from the 5th till 6th of May, in 2006.  More information about the event is given in attachment.  

Willing to participate in this event is kindly asked to have a look at participation conditions 
and to fill in the participation form [Dalyvavimo sąlygos angliškai].  

As the number of free stands is limited, we are asking to reserve the places as soon as 
possible, because the right to disallow the new participants goes to organizer, when the full group 
of participants is already formed.  

 
But (even if you are not taking part in the event) you can take free possibility to put 

information about your organization in the informational publication “Study and Career in the 
Baltic State Regions”, which will be published in English and distributed in the 6 Baltic 
countries (in Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden and Denmark). This publication will 
be produced in 5000 exemplars. To be published in this publication you need to fill in the form 
“Information for publication” and to give the data about the organization:  

 1. Logo (can be attached as a separate file) 
 2. The full and legal name of organization  
 3. Address  
 4. Telephone  
 5. Fax  
 6. E - mail  
 7. Website  
 8. Short activities' presentation (no more than 300 - 400 signs, type 11) All information 

you can send my mail karjera@klsmk.lt till 24 03 2006 [Info failas].  
 
If you have some questions, please, write - mail karjera@klsmk.lt. 
 


