
ALUSTA SEALT, KUS SA OLED. KASUTA SEDA, MIS SUL ON.  TEE, SEDA MIDA OSKAD. 

Need on kolm põhitõde, mis Margitit tema teekonnal tänasesse päeva on saatnud. Ja see teekond on 

olnud hästi põnev, vaheldusrikas ja motiveeriv. 

Margit Kikas alustas noorena oma tööelu baarmenina tolleaegse taasiseseisvunud Eesti ühes vähestest 

ööklubidest „Bonnie ja Clyde“. 12 aastat väldanud öötöö viis kokku väga erinevate värvikate inimeste 

ja väljakutsetega. Margit oli ka esimene Eesti baarmen, kes osales rahvusvahelisel kokteilivõistlusel ja 

pälvis sellega ajakirjanduse tähelepanu nii siin kui mujal maailmas.  

Töö külalislahkuse valdkonnas ei olegi TÖÖ - see on kutsumus ja kirg, see on suur huvi inimeste vastu 

ja see on soov pakkuda inimestele midagi toredat, pakkuda häid emotsioone. 

Noor inimene jaksab palju – nii alustas Margit intensiivse baaritöö kõrvalt õpinguid ülikoolis 

õigusteaduskonnas ja omandas mõne aasta pärast magister iuris teaduskraadi. See periood elus oli 

üheti keeruline ja kurnav – öösiti tööl, päeviti koolis, lisaks pere ja väike laps. Samas oli see äärmiselt 

vaheldusrikas ja huvitav – palju teadusteadmisi ja igapäevaselt palju uusi inimesi ja häid emotsioone. 

Teenindustöö inimestega andis Margitile tema tänasesse igapäevatöösse juristina kaasa hindamatu 

kogemuse, millega tal on teatud eelis oma kolleegide ees – ta oskab üsna täpselt inimesi lugeda, oskab 

neid kuulata, oskab nendega samastuda ja leida kiiresti ühise keele.  

Margit räägib neist kogemustest, mis on inimestega töötamise juures nii põnevat, et sellest tööst 

saabki ELUkutse. Et Sa viisil või teisel ei tahaks sellest kunagi loobuda vaid leiad alati tee tagasi. Ta 

räägib ka sellest, mida saab teha selleks, et selle kogemuseni jõuda, kus saab esmased teadmised 

baaritööks ja kuidas jagada ennast ja oma ressurssi selliselt, et töö kõrvalt ka enesetäiendamiseks aega 

jääb.  

Ja kindlasti räägib Margit ka sellest, miks makse maksab maksta.  
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