
reikalavimai kandidatams 
ir pateikiami dokumentai

Amžius: 18 - 30 metų

Išsilavinimas: vidurinis. Atrankos metu galite 
būti paskutinių klasių moksleivis/-ė, tačiau prieš 
prasidedant studijoms turite būti įgijęs/-usi 
vidurinį išsilavinimą

Turi būti pateikta asmens dokumento kopija

Turi būti pateikta atestato, jei baigėte aukštąją 
mokyklą ar kolegiją, diplomo kopija. Jei 
dokumentų teikimo metu vis dar mokotės 
mokykloje, atestato kopija turėtų būti pateikta iš 
karto po jo gavimo

Turi būti pateikta asmens dokumento kopija

Turi būti pateikta sveikatos pažymėjimo kopija

Pilietybė: ES šalies pilietis/-ė

Fizinis pasiruošimas: galiojantis EASA 1 klasės 
sveikatos pažymėjimas

Kredito istorijos 
ataskaita

Paskolų rizikos 
duomenų bazė

Parengtos pažymos 
atsiėmimas

Ataskaitą galima gauti iš manocreditinfo.lt 
puslapio. Ši paslauga yra mokama. Pasirenkant 
kredito istoriją būtina kredito reitingo ataskaita 
(žiūrėti paveikslėlyje). TAPK PILOTU pateikiama 
ataskaitos kopija PDF formatu. 

Turi būti pateikti šie dokumentai, suformuoti ne 
anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos į 
TAPK PILOTU programą pateikimo:

a) Kredito istorijos ataskaita (dokumento 
pavadinimas „Asmeninė kredito istorija“):

Pažymą galima suformuoti prisijungus prie 
Paskolų rizikos duomenų bazės per Jūsų banką ar 
su elektronine atpažinties priemone. Formuojant 
pažymą būtina pažymėti visus pasirinkimus – t.y. 
pažymoje turi būti nurodyta maksimali duomenų 
apimtis.

Rekomenduojame šią pažymą suformuoti „BAA 
Training”, atvykus pasirašyti sutikimo dėl asmens 
duomenų tvarkymo.

TAPK PILOTU reikalinga pažymos kopija PDF 
formatu. 

!Svarbu!
Dokumentai „Asmeninė kredito istorija“ ir 
Duomenys iš Lietuvos banko Paskolų rizikos 
duomenų bazės turi būti pateikti apie kandidatą, 
jo tėvus ir sutuoktinį (jei yra).

Teigiama Jūsų ir Jūsų tėvų bei sutuoktinio (jei 
yra) kredito istorija :

b) Duomenys iš Lietuvos banko Paskolų rizikos 
duomenų bazės:

Asmeninis kredito reitingas
Finansiniai įsipareigojimai
Įsiskolinimai ir mokėjimų istorija

Asmeninės kredito istorijos ataskaita ATASKAITOS NERIBOTAI VIENKARTINĖ ATASKAITA

https://www.manocreditinfo.lt/Paslaugos/asmenine-kredito-istorija
http://www.lb.lt/lt/paskolu-rizikos-duomenu-baze
http://www.lb.lt/lt/paskolu-rizikos-duomenu-baze#ex-1-3 
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Anglų kalbos 
mokykla

Testavimas 
atliekamas (vietovė)

Testavimas vyksta 
(etapai, trukmė)

„Language club“ „American English School (AMES)“ 

Kaina asmeniui

Komentarai

Susiekti

Vilnius

Bendruoju tel.: +370 52791011.

Atvykus testui su savimi turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Registruojantis būtina nurodyti, kad Jūs 
registruojatės su „BAA Training“ rekomendacija.

El.paštu: info@languageclub.lt

Tel.: +370 61863185

Registruojantis būtina nurodyti, kad 
Jūs registruojatės su „BAA Training“ 
rekomendacija.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 
Alytus

1. Testavimas raštu – 30-40 min,

2. Interviu žodžiu – 10-15 min.

10,00 EUR

Reikalinga išankstinė registracija – 3 darbo 
dienos iki norimos testavimo datos.

Ataskaita pateikiama per 2 darbo dienas.

Gramatinė dalis testuojama tik kalbų 
mokykloje. Interviu dalis gali būti 
atliekama telefonu.

1. Testavimas raštu – 30 min,

2. Interviu žodžiu – 3-5 min.

30,00 EUR

Reikalinga išankstinė registracija – 5 darbo 
dienos iki norimos testavimo datos.

Ataskaita pateikiama per 1-2 darbo dienas.

Gramatinė dalis testuojama tik kalbų 
mokykloje. Interviu dalis gali būti atliekama 
telefonu.

Anglų k. žinios: reikalingas ne žemesnis nei B2 
lygis, patvirtintas vienos iš rekomenduojamų 
anglų kalbos mokyklų

Turi būti pateiktas mokyklos pažymėjimas

Papildomi dokumentai 
Sąrašas dokumentų, kuriuos taip pat reikia pateikti norint dalyvauti atrankoje:

• Užpildyta TAPK PILOTU anketa

• Užpildyta KYC (Know Your Customer) anketa

• Kandidato gyvenimo aprašymas (CV) anglų kalba

• Kandidato patirtį aviacijoje (jei yra) patvirtinantys dokumentai – licencijos, kursų baigimo 
pažymėjimo, egzaminų rezultatų dokumentų kopijos

• Kandidato ir kiekvieno iš tėvų bei sutuoktinio (jei yra) sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo 
(SVARBU: šiuos dokumentus reikia pasirašyti atvykus į UAB „BAA Training” arba el. parašu)


