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Priedas Nr. 3.  

Atvirieji švietimo ištekliai verslo pagal gyvenimo būdą tema 

 

Nr. I Tema. Verslumas ir savarankiškas įsidarbinimas (SĮ) 

1. 
Verslumo ir savarankiško įsidarbinimo (SĮ) supratimas 

2. Kokie yra panašumai ir skirtumai tarp tradicinio verslo ir verslo pagal 
gyvenimo būdą? 

3. 
Kuo tradicinis verslas skiriasi nuo verslo pagal gyvenimo būdą? 

4. 
Kuo panašūs tradicinis verslas ir verslas pagal gyvenimo būdą? 

5. 
Savarankiškam įsidarbinimui (SĮ) reikiamų įgūdžių ir sąlygų supratimas 

6. Su kokiais pranašumais ir iššūkiais šiandien susiduria savarankiškai 
dirbantys specialistai? 

 

Nr. II Tema. Verslas pagal gyvenimo būdą 

1. Kokie bruožai būdingi verslininkui pagal gyvenimo būdą?  

2. Ar galėčiau tapti verslininku pagal gyvenimo būdą? 

3. Savarankiškai dirbančiam verslininkui reikalingi gebėjimai 

4. Kokių gebėjimų reikia savarankiškai dirbančiam verslininkui? 

5. Kokie yra verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai? 

6. Verslo pagal gyvenimo būdą geroji praktika 
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Nr. III Tema. Verslo principai ir rinkodara versle pagal gyvenimo būdą 

1. 
Kokių pagrindinių taisyklių turiu laikytis vystydamas savo verslą? 

2. 
Verslo pagal gyvenimo būdą principai 

3. Kokias rinkodaros strategijas turi žinoti verslininkas pagal gyvenimo 
būdą? 

4. 
Kaip reklamuoti savo verslą – ką reikėtų žinoti? 

5. Kaip parengti verslo planą? Ką turiu žinoti apie pagrindinius verslo plano 
parengimo principus? 

6. 
Pagrindinės verslo plano dalys 

7. 
Socialinės žiniasklaidos svarba ir įtaka verslui pagal gyvenimo būdą 

8. Kokius socialinės žiniasklaidos principus turi žinoti verslininkas pagal 
gyvenimo būdą? 

9. 
IKT svarba versle pagal gyvenimo būdą 

10. 
IKT naudojimui versle pagal gyvenimo būdą būtinos sąlygos 

11. Pagrindiniai asmens duomenų apsaugos ir bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (BDAR) principai versle pagal gyvenimo būdą 

12. Asmens duomenų apsaugos principų įgyvendinimas versle pagal 
gyvenimo būdą 
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Verslininkų pagal gyvenimo būdą sėkmės istorijos 

 

Nr. Istorijos pavadinimas 

1. Nerijus – kalvis 

2. Toma ir jos kepyklėlė “Cherry on Top” 

3. Da Viny muzika 

4. Andreas: tikras karys, sukūręs „Warriors“ komandą 

5. Atradau savo aistrą siuvimui 

6. Tapyba yra didžiausia mano gyvenimo aistra 

7. Priežastis būti laiminga kiekvieną dieną 

8. Hennos piešiniai puošia kūną ir džiugina sielą 

9. Šypsokis fotoaparatui 

10. „Headknot“ - grožis ir jaukumas su Maja 

11. Socialinių projektų kūrėja 

12. Bioras, natūralus oro gaiviklis 

 


