
AMBERSAIL II  JACHTA
TRUMPAM GRĮŽA Į NAMŲ UOSTĄ

iki š. m. rudens, 
Jūsų komanda turi išskirtinę galimybe pasirinkti savo kursą



BURIUOJANT IŠRYŠKĖJA KERTINĖS KOMANDOS SAVYBĖS 

TIEK LAIVE, TIEK VERSLE*

o Įsitraukimas

o Atsakomybės prisiėmimas / savininkiškumas

o Gebėjimas efektyviai judėti į priekį esant neapibrėžtoms ir kintančioms sąlygoms

o Tarpusavio pasitikėjimas ir „susidirbimas“

o Atsparumas

*Šios savybės buvo paminėtos interviu metu tarp kertinių, kurių aukščiausio lygio 

vadovai labiausiai pasigenda savo komandose, apklausus 15 pirmaujančių

verslų vadovų Lietuvoje 2020 m. birželio mėn. 



KOMANDOS IŠŠŪKIAI LAIVE IR VERSLE

ĮSITRAUKIMAS ATSAKOMYBĖS 
PRISIĖMIMAS

SPRENDIMAI
KINTANČIOMIS 

SĄLYGOMIS

PASITIKĖJIMAS 
IR 

„SUSIDIRBIMAS“

100% arba nieko.

Laive greit išryškėja 

dykaduoniai.

ATSPARUMAS

100% arba nieko. 

Esi pilnavertis

komandos narys

arba lieki paraštėj.

Pasitikėjimas kapitonu 

ir vienas kitu.

Komandos nariai žino 

vienas kito galimybes 

ir supranta pagal 

nutylėjimą. 

Be pasiteisinimų –

„ne mano atsakomybė / 

darbas, / pareigybėse“, 

nors rezultato siekiama 

bendro.

Visų aplinkybių 

nesuplanuosi, tad reikia 

būti pasiruošusiems 

keisti taktiką čia ir 

dabar.

„Žemėlapis ar 

kompasas?“ 

Pasiruošusiam reaguoti į 

besikeičiančias sąlygas 

čia ir dabar. 

Sąmoningas  vadovo 

palaikymas.

Komandos žino, ko 

tikėtis vienas iš kito ir 

dirba intuityviai. 

Stichija nuima kaukes.

Laimi tie, kurie moka 

paskirstyti savo jėgas 

ilgoje perspektyvoje.

Sudėtingi iššūkiai yra 

neatsiejama progreso 

dalis.

Autentiškumas ir 

toliaregiškumas. 

Aukšta savikontrolė ir 

sąmoningumas:

kokybiški ir savalaikiai

veiksmuai, nes pilnai 

įvertinamos pasekmes.



KVIEČIAME VADOVŲ KOMANDĄ IŠŠŪKIUI 
PASITIKTI STICHIJĄ DRAUGE, 

AMBERSAIL II DENYJE,
IR IŠBANDYTI JOS POTENCIALĄ  



IŠSKIRTINIS AMBERSAIL II „BOLIDAS“

1-a iš 8-ių jachtų pasaulyje, 
kurioms legendą sukūrė dalyvavimas lenktynėse aplink pasaulį 

„Volvo Ocean Race“



1 DIENOS

PLAUKIMAS
JŪSŲ

OPCIJOS

3 DIENŲ 

PLAUKIMAS
2 DIENŲ 

PLAUKIMAS

+ Klaipėdos uostas

+ paskaita

+ aptarimas

+ Klaipėdos uostas

+ paskaita

+ Gdanskas (PL) / 

Saremo sala (EE)

+ dienos aptarimas

+ Klaipėdos uostas

+ paskaita

+ Liepoja (LV)

+ dienos aptarimas

Komandoms iki 15 

asmenų

Ribotas laikas –

rezervuoti datas iš 

anksto



HEADLINE

Dienos trukmės nuotykis leidžia lanksčiai rinkti komandos 

sąstatą. Tai įsimintinas iššūkis pirmą kartą plaukiantiems ir ne 

mažiau įsimintina patirtis šio sporto mėgėjams. 

Rekomenduojamas komandos formavimui ar ryšių stiprinimui 

su darbuotojais, partneriais, klientais ar bičiuliais. 

Programa:

- atvykimas į Klaipėdos uostą sutartu laiku

- paskaita

- saugumo instruktažas

- įgulos nuotrauka (prieš ir po)

- atsišvartavimas 

- plaukimas jūroje atliekant manevrus

- maistas jūroje – kaip lenktynėse  

- prisišvartavimas

- dienos aptarimas ir pokalbiai

Įgula: 15 asm. grupė, kurią lydi kapitonas ir 2 profesionalūs

įgulos nariai

Kaina: 5.000 EUR + PVM

1 DIENOS PLAUKIMAS



HEADLINE

Kelių dienų plaukimas įpareigoja atsakingai įvertinti komandos 

motyvaciją ir pasirengimą stichijos iššūkiams. Tai įsimintinas, tačiau fizinės 

ir emocinės ištvermės pareikalaujantis nuotykis suteiksiantis unikalią ir 

įsimintina patirtį visiems įgulos nariams.

Rekomenduojamas komandos formavimui ar ryšių stiprinimui su 

darbuotojais, partneriais, klientais ar bičiuliais. 

Programa:

- atvykimas į Klaipėdos uostą sutartu laiku

- paskaita

- saugumo instruktažas

- įgulos nuotrauka

- navigacinis plaukimas į pasirinktą uostą

- maistas jūroje – kaip lenktynėse  

- pirmos dienos aptarimas, pokalbiai 

- nakvynė viešbutyje

- plaukimas Klaipėdos uosto link

- Keliones ir nuotykių aptarimas, nuotrauka po plaukimo, pokalbiai ir 

atsisveikinimas

Įgula: 15 asm. grupė, kurią lydi kapitonas ir 2 profesionalūs įgulos nariai

Kaina: Liepoja 9.000 EUR + PVM | Gdanskas 10.500 EUR + PVM

2 DIENŲ PLAUKIMAS



HEADLINE

Trijų dienų plaukimas įpareigoja ypač atsakingai įvertinti komandos 

motyvaciją ir pasirengimą stichijos iššūkiams. Tai nepakartojamas, tačiau išties 

daug fizinės ir emocinės ištvermės ir „susidirbimo“ reikalaujantis nuotykis, 

suteiksiantis unikalią ir įsimintina patirtį visiems įgulos nariams ne tik plaukimo 

metu, bet ir pasiekus kelionės tikslą.

Rekomenduojamas komandos formavimui ar ryšių stiprinimui su darbuotojais, 

partneriais ar tikrai gerais bičiuliais. 

Programa:
- atvykimas į Klaipėdos uostą sutartu laiku

- paskaita

- saugumo instruktažas

- suskirstymas pamainomis ir atsakomybėmis

- įgulos nuotrauka (prieš ir po)

- navigacinis plaukimas į pasirinktą uostą tame tarpe ir tamsiu paros metu
- maistas jūroje – kaip lenktynėse  

- dienos aptarimas, pokalbiai 

- nakvynė viešbutyje

- plaukimas Klaipėdos uosto link

- Kelionės ir nuotykių aptarimas, nuotrauka po plaukimo,  pokalbiai ir 

atsisveikinimas

Įgula: <15 asm. grupė, kurią lydi kapitonas ir 2 profesionalūs įgulos nariai

Kaina: 12.000 EUR + PVM

3 DIENŲ PLAUKIMAS

Gotland, SEGdanskas, PL



HEADLINE

Jūsų komandą lydės ir saugumu rūpinsis 
profesionali ir patyrusi 3 asmenų įgula: kapitonas 
ir du įgulos nariai.

Įgulos nariai ne tik padės Jums pasiekti tikslą, bet 
ir praturtins nepakartojamomis istorijomis iš savo 
unikalių, kartais kvapą gniaužiančių patirčių. 

Patirtimi ir žiniomis paskaitoje dalinasi: 
o Ramūnas Bložė

o Regimantas Buožius

o Raimundas Daubaras

o Naglis Nasvytis

o Arvydas Paunksnis

o Irmantas Norkus

o Tomas Tumėnas

o Kiti verslo ir jūrų vilkai

JŪSŲ ĮGULA



Rokas Milevičius, yra ne tik vienintelis šalies buriuotojas 

dalyvavęs prestižinėje „Volvo Ocean Race“ regatoje 2014-

2015 metais, bet ir vienas labiausiai vertinamų pranešėjų 

lyderystės bei komandiškumo temomis. Kai tik Rokas būna 

Lietuvoje ir turi galimybę, mielai prisijungia prie įgulos arba 

dalinasi patirtimi, žiniomis, bei išskirtinėmis istorijomis iš viso 

pasaulio.  

Roko charizma, patirtis bei nepakartojama asmenybė ne tik 

įkvepia iššūkiams, bet ir praturtina kiekvieną, tad 

rekomenduojame Roką komandos paskaitai ir pasiruošimui 

prieš išplaukiant.  

Kaina: 850 EUR + PVM

Kitos galimybės: esame įpratę dirbti neapibrėžtomis 

sąlygomis, tad jei turėtumėte pageidavimų – nedvejodami 

kreipkitės. 

PAPILDOMOS GALIMYBĖS



HEADLINE

A) Susisiekime – padėsime Jums išsirinkti tinkamiausią 

programą bei datas išpildant Jūsų lūkesčius 

ir atsakysime į visus organizacinius klausimus.

B) Teks susipažinti ir sutikti su griežtomis saugumo 

taisyklėmis. 

C) Gausite atmintinę, kurioje bus išsamiai nurodyta, 

kaip     pasiruošti plaukimui: kada atvykti, ką 

pasiimti su savimi 

(pvz. tinkamą avalynę, akinius nuo saulės ir tt.) ir 

pan.   

NORINTIEMS PLAUKTI:



PRAPLĖSKITE SAVO IR SAVO KOMANDOS HORIZONTĄ

SU UNIKALIĄJA AMBERSAIL II,

TIK ŠĮ SEZONĄ 



Datų rezervavimas

ir informacija:

Raimundas Daubaras

+370 698 22619

raimundas@ambersail2.eu


