
Pastoraalseminari preestrikoolitusele vastuvõt-

mine, lõpetamine ja ordinatsioon on piiskoplikud 

ülesanded. Peapiiskopi otsusega moodustatakse 

vastuvõtuks eksamikomisjon. 

Avalduste ja lisamaterjalide esitamise aeg ja viis, 

vastuvõtu eksami (pro venia concionandi) aeg ja 

koht tehakse teatavaks EELK ja EELK UI kodulehel 

!"!#$%&%'()(*$+(*,$-"."/0$

Pro venia concionandi eksamile tulija peab 

esitama järgmised dokumendid:                            

· avaldus;

· dokumendifoto;
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  tuse) koopiad;
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  tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi 

  koopiad;

· enesetutvustuse;

· muud eksamikomisjoni poolt määratud lisa-   

  materjalid.

                                            

Lisaks tuleb esitada iseloomustus, mille esitab 

preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja. 

Lisateavet preestrikoolituse kohta leiad:    
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EELK UI Pastoraalseminar, 

Pühavaimu 6, Tallinn.
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juhataja piiskop Einar Soone

einar.soone@eelk.ee

juhataja assistent Liina Sander

liina.sander@eelk.ee

tel. 611 7405, 5817 3444

Preestrikoolitus

Preestrikoolituse kestvus on üks aasta. 

Koolituse lõpus tuleb läbida eksam (pro ministe-

rio), mis on eeldus preestriks ordineerimisel. 

PREESTRIKOOLITUSELE tulijalt eeldatakse 

kutsesobivust ja kõrgemat teoloogilist haridust.

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb sooritada 

eksam (pro venia concionandi), mis annab 

Jumala Sõna kuulutamise õiguse EELK-s. 

Teejuht 

pastoraalseminari
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korraldatakse diakoni-  ja preestrikoolitusi.

Pastoraalseminar

Pastoraalseminari tulija:

Usk 

· suudab anda tunnistust kristlikust usust ja  

  isiklikust suhtest Kristusega;

· soovib usus süveneda;

· omab tahet „ehitada sildu“ kristliku usu ja 

  tänapäevase kogukonna vahele. 

Jumala kutse

· märkab oma elus Jumala toimimist;  

· kuuletub Jumala kutsele;

1$82%D$28,C%4*"88!"$C%"25'"/5/*$4((!"2"*(/*$&%$

  soovitusi õppima asumiseks.

Vt. lisaks
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Teenimine EELK-s

· omab arusaamist luterlikust teoloogiast ja 
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· teab, et EELK õpetuse aluseks on: 

  Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikaia ja 

  Athanasiuse usutunnistus, Augsburgi muut

  mata usutunnistus ja teised usutunnistuskirjad, 

  mis on kogutud Liber Concordiae'sse;

· suudab selgitada vaimuliku teenimise tähen

  dust diakonina või preestrina EELK-s;

· on valmis kuulutama rõõmusõnumit taeva-

  riigist ja tunnistama Jeesus Kristust nii sõna kui

  teoga;
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  seminaris.

Vaimsus 

· järgib vaimulikku distsipliini;

· omab isiklikku paleveelu ja kogudusega ühist 

  jumalateenistuslikku osadust;

· loeb igapäevaselt Piiblit;

· võtab korrapäraselt osa armulauast. 

Isiksus

· on teadlik oma tugevustest ja nõrkustest;

· omab tahet koostööks;

· suudab meeldivalt suhelda;
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Tervis

· omab piisavat füüsilist ning vaimset tervist 
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Diakonikoolitus

DIAKONIKOOLITUSELE tulijalt eeldatakse 

kutsesobivust, teoloogilist haridust bakalaureuse 

tasemel või antud diakonikoolituse eeldushariduse 

omamist, millele lisandub diakonikoolitus ja prak-
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kohas. Diakonikoolituse eeldusharidus moodustub 

piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku 

usuteaduse ainete omandamises vähemalt 30 EAP 

ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnas peab 

olema omandatud vähemalt 3 EAP ning tegelikus 
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kutsenõuded ning eksamineerimise kord
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onikoolitus.

Diakonikoolitusele võetakse vastu vestluse alusel. 


