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S U S I P A ŽI N K I M E
Šį kartą rubrikoje „Susipažinkime“ supažindiname su pirmakurse Kamile Čičirkaite. Ji mokosi poilsio
paslaugų agento specialybės. Kamilės hobis – žirgininkystė.

Apie Kamilę ir atgaivą sielai žirgyne

Klube
visada
„Ažupietis“: Kamile, papasakok apie
džiaugiamės vieni
savo veiklas žirgyne.
kitų
pasiekimais,
Kamilė: Žirgyne dirbam viską, kas tik palaikom
vieni
reikalinga: nuo gardų valymo iki kitus. Tai gal mus ir
jojimo. Taip pat žirgyne bendrauju su daro
didele
ir
lankytojais.
Joju sporto klube vieninga šeima.
„Origonas“. Esu raitelė. Turiu trenerio
paskirtą žirgelį, su kuriuo startuoju „Ažupietis“: Kuo
konkūro varžybose. (Konkūras - tai patrauklus
12-os kliūčių maršrutas, kurį reikia bendravimas
su
įveikti be baudos taškų). Darbo su žirgais?
žirgais nevadinu darbu. Buvimas su
Kamilė: Man žirgas
žirgais - tai atgaiva sielai.
- tai draugas ir
„Ažupietis“: Kada pradėjai jodinėti?
šeimos narys. Tai
Kamilė: Pradėjau jodinėti žirgais prieš nuostabus gyvūnas,
10-11metų. Net sunku pagalvoti, kad kurio pasitikėjimą ir
reikia
vieną dieną viskas pasibaigs ir meilę
nebeturėsiu šio pomėgio. O pati užsitarnauti. Taip
pradžia buvo šventėje „Bėk bėk, tampama artimais
iki
žirgeli“. Ten dirbo su žirgais draugė, draugais
kuri pakvietė mane į žirgyną. Nuo to gyvenimo pabaigos.
laiko esu susižavėjusi žirgais.
„Ažupietis“: Kodėl
„Ažupietis“:
Kokie
pasiekimai pasirinkai poilsio
žirginiame sporte?
paslaugų
agento
specialybę?
Kamilė: Esu laimėjusi keletą prizinių
vietų. 2017 metais mūsų tradicinėje Kamilė: Poilsio pauslaugų agento specialybę pasirinkau todėl, kad
šventėje laimėjau 3-iąją ir 4-ąją vietas. noriu sužinoti daugiau apie turizmą ir poilsio organizavimą Lietuvoje
Labai džiaugiausi savo žirgeliu. ir pasaulyje. Tai siejasi su mano dabartine veikla žirgyne. Taip pat
Nesureikšminu asmeninių pasiekimų. tikiuosi, kad gautas žinias mokykloje galėsiu panaudoti kitose veiklose,
Kiekviena kartą nuvažiavus į varžybas kurios dar mano perspektyviniuose ateities planuose.
yra malonu, kad kažkuris kolektyvo
Interviu parengė Lina Dagytė, P17
narys laimi prizinę vietą.

