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Preestriameti taotlejate haridus- ja kutsenõuded  
ning eksamineerimise kord 

 
 
1. Üldist 
1.1. Preestriametiks (õpetajaametiks) ettevalmistamist korraldab EELK Usuteaduse Instituudi 

Pastoraalseminar. 
1.2. Pastoraalseminari sisseastumiseks tuleb sooritada peapiiskopi moodustatud komisjoni ees ek-

sam pro venia concionandi, mis annab Jumala sõna kuulutamise õiguse EELK-s. 
1.3. Pastoraalseminaris õppijat nimetatakse preestriameti kandidaadiks. 
1.4. Pastoraalseminari õppetöö sätestatakse täpsemalt pastoraalseminari põhimääruse, õppekava ja 

õppekorralduse eeskirjaga.  
1.5. Pastoraalseminaris õppimise ajal peab preestriameti kandidaadil olema juhendaja ning prakti-

kakogudus või mõni teine kirikliku teenimise koht. 
1.6. Preestriameti kandidaadi juhendaja ja teenimiskoha kinnitab pastoraalseminari juhataja ette-

panekul konsistoorium.  
1.7. Preestriameti kandidaadil on piiratud teenimisõigus (KS § 53). 
1.8. Preestriameti kandidaadi ametirõivastus on sätestatud kirikuseadustikus (KS § 34). 
1.9. Preestriameti kandidaadi praktika on korraldatud lepinguga, mis sõlmitakse pastoraalseminari 

juhataja, preestriameti kandidaadi ja tema juhendaja vahel. 
1.10. Preestriameti kandidaat on kohustatud osalema praktikakoguduse või praktikaks määratud 

teenimiskoha vaimulikus elus. 
1.11. Õpingute lõpetamiseks pastoraalseminaris tuleb sooritada peapiiskopi ees eksam pro ministe-

rio, mis on preestriordinatsiooni eelduseks. 
1.12. Peapiiskopil on õigus kooskõlas pastoraalseminari juhatajaga avada pastoraalseminari ette-

valmistusrühm. 
1.12.1. Pastoraalseminari ettevalmistusrühma tööle laienevad käesolevad preestri haridus- ja kutse-

nõuded ja eksamineerimiskord, v.a. teoloogilise kõrghariduse nõue eksamile pro venia con-

cionandi tulijatele. 
1.12.2. Pastoraalseminari ettevalmistusrühma õppeaja kestvuse määrab peapiiskop kooskõlas pasto-

raalseminari juhatajaga. 
1.12.3. Pastoraalseminari ettevalmistusrühmas õppijaid, kes on omandanud teoloogilise kõrghariduse 

ettevalmistusrühma õppeaja jooksul, käsitletakse pastoraalseminaris õppijatena.  
 
2. Eksam pro venia concionandi  
2.1. Pastoraalseminari sisseastuja peab olema EELK koguduse täiskogu liige. 
2.2. Eksami pro venia concionandi läbiviimiseks moodustab peapiiskop haridusassessori ettepa-

nekul eksamikomisjoni. 
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2.3. Eksamikomisjoni pädevusse kuulub koostöös Usuteaduse Instituudiga pastoraalseminari sis-
seastuja hariduse vastavuse tuvastamine teoloogiamagistri kraadile juhul, kui sisseastujal 
puudub teoloogiamagistri diplom. 

2.4. Pastoraalseminari sisseastuja peab esitama eksamikomisjonile avalduse koos komisjoni poolt 
määratud lisamaterjalidega. Avalduste ja lisamaterjalide laekumise aeg ja viis ning eksami 
toimumise aeg ja koht teatatakse ajalehes „Eesti Kirik“ ning EELK ja Usuteaduse Instituudi 
kodulehel. 

2.4.1. Eksamile kutsututele laienevad kirikuseadustikus vaimulikele kehtestatud üldised ja haridus-
nõuded (KS §-d 56, 57). 

2.5. Eksam pro venia concionandi koosneb kolmest osast: 
2.5.1. Esimeses osas kontrollitakse kirjalikult sisseastuja teoloogilisi teadmisi järgmistes ainevald-

kondades: 
- Vana Testament; 
- Uus Testament; 
- kirikulugu; 
- süstemaatiline teoloogia; 
- praktiline teoloogia; 
- usundilugu. 

2.5.2. Teises osas selgitatakse vestluse ja rühmatööde käigus sisseastuja sobivust preestriametisse, 
lähtudes EELK vaimuliku pädevusmudelist, sh järgmistest kriteeriumitest: 

- teoloogilised vaated; 
- kirikliku teenimise motivat-

sioon; 
- isiklik vaimulik ja pühitsuselu, sh. osavõtt koguduse elust; 
- üldised väärtushinnangud;  
- suhtlemise ja meeskonnatöö oskused; 
- juhtimise ja administreeri-

mise oskused; 
- eneserefleksiooni ja -juhtimise oskused:  
- tervislik seisund. 

2.6. Kolmandas osas hindab peapiiskop suulise vestluse käigus sisseastuja sobivust ja küpsust 
pastoraalseminari õppima asumiseks.  

2.7. Eksami järel teeb eksamikomisjon koos peapiiskopiga ühe järgnevatest otsustest: 
- võtta sisseastuja õppima 

pastoraalseminari; 
- mitte võtta sisseastujat õp-

pima pastoraalseminari, kusjuures tal on õigus sooritada korduseksam eksamikomisjoni 
poolt määratud ajal ja tingimustel; 

- mitte võtta sisseastujat õp-
pima pastoraalseminari, kusjuures tal puudub õigus korduseksami sooritamiseks.  

 
3.  Eksam pro ministerio 
3.1. Üldist 
3.1.1. Eksami eelduseks on pastoraalseminari tervikliku õppekava ja kirikliku praktika edukas lä-

bimine.  
3.1.2. Eksamile tulija peab esitama peapiiskopile pastoraalseminari juhataja kaudu järgmised mater-

jalid:  
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- ülevaade sooritatud õppetööst (õpimapp); 
- ülevaade sooritatud praktikast (praktikapäevik); 
- pastoraalseminari juhataja ja praktikajuhendaja hinnang ja ordinatsioonisoovitused.  

3.2. Eksami materjalide laekumise aja ning eksami toimumise aja ja koha määrab peapiiskop 
koostöös pastoraalseminari juhatajaga.  

3.3. Eksami pro ministerio läbiviimine 
3.3.1. Eksamil hindab peapiiskop suulise vestluse käigus kandidaadi sobivust preestriametisse ja 

tema kutseoskusi, pöörates erilist tähelepanu pastoraalseminari aasta vältel toimunud vaimu-
likule arengule.  

3.3.2. Eksami sooritamise järel teeb peapiiskop otsuse kandidaadi ordineerimise kohta preest-
riametisse. 

 
____  


