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Roberta Astrauskytė

Kirpėja
Baigusi 10-ą klasę aš jau tiksliai žinojau kur stosiu mokytis ir kuo tapsiu. Todėl pasirinkau
mokytis Kuršėnų politechnikos mokykloje kirpėjo amato ir esu šio amato profesionalė.

Įgijusi kirpėjo kvalifikaciją pradėjau dirbti Šiaulių mieste vyrų kirpykloje. Po poros metų
įsidarbinau dar ir Kuršėnuose. Pabandžiau kirpti ir moteris, bet supratau, kad man labiau patinka dirbti
vyrų kirpėja. Ir po kurio laiko tęsiau dirbą tik vyrų salone Šiaulių mieste. Lietuvoje mano karjera tęsėsi
šešerius metus. Ir sekėsi tikrai neblogai.
Mano gyvenimo kelias pasuko kita kryptimi, kai dirbdama Šiauliuose sutikau gyvenimo meilę
ir emigravau į Airiją. Darbo tikslas buvo tik vienas - dirbti vyrų salone kirpėja. Man pavyko greitai
rasti saloną, kuriame tęsiau savo darbą – kirpau ir grąžinau vyrus. Šiame salone turėjau be galo gerą
bosą, kuris dirbo kartu su manimi. Iš ties tai buvo didžiulė patirtis siekiant profesionalumo savo darbe.
Labai myliu savo darbą ir manau, kad dėlto man sekasi puikiai! Dėkinga esu savo
mokytojoms, kurios mane išmokė ir padėjo įveikti visas iškilusias kliūtis mokykloje.
Visada tikėjau, kad bus diena kai galėsiu didžiuotis tuo ką pasiekiau, ką turiu ir ko noriu iš
savo profesinės siekiamybės. Manau, kad kiekvieno meistro tikslas jausti dėkingumą ir pagarbą iš
klientų, paprastų ir žinomų žmonių bei turėti nuosavą saloną ir darbais džiuginti klientus. Man tai
pavyko pasiekti! Aš turiu saloną - ,,Robertas. The Hairy Man. Barber Studio“. Atliktas didžiulis darbas
kuriant saloną, tačiau rezultatas džiuginantis. Tai mano gyvenimo kelias suteikiantis džiaugsmo man ir
visiems kas yra šalia, tai mano šeima ir mano komanda...
Roberta Astrauskytė mokėsi K-5 grupėje. Mokslai sekėsi puikiai, labai pasižymėjo aktyvumu,
dideliu noru būti visur matoma, dalyvavimu įvairiuose renginiuose, labai turėjo aiškią nuomonę,
mokėjo bendrauti, stengėsi būti kūrybiška savo darbuose, o kantrumas ir tikslo siekimas atvedė
Robertą ten, kur šiandien ji yra. Mes tik galime didžiuotis ir džiaugtis pasiektais rezultatais. (Vida
Terinaitė, Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos vyr. profesijos mokytoja)
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