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DĖL SAVIVALDYBĖS ĮSIJUNGIMO Į EUROPOS ŠV. JOKŪBO KELIO FEDERACIJĄ
Gerbiamasis Mere,
kreipiuosi į Jus kviesdamas Jūsų vadovaujamą savivaldybę įsijungti į Europos Šv. Jokūbo
kelio federaciją ir tuo būdu tapti Šv. Jokūbo piligrimų kelio – Camino de Santiago – ir jo atšakų visoje
krikščioniškojoje Europoje tinklo dalimi.
Įsijungdama į šią Europos federaciją kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis kaip vienas
darinys – Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, taptų Europos kultūros kelių (Cultural
Routes of the Council of Europe) tinklo sudėtine dalimi, prisidėtų prie Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje
pripažinimo tarptautiniu lygiu ir Lietuvos kaip gilias krikščioniškąsias / katalikiškąsias tradicijas, turtingą kultūros ir gamtos paveldą turinčios valstybės pristatymo ir jos pažinimo skatinimo. Įsijungus į
šią Europos federaciją Jūsų savivaldybei atsirastų naujų galimybių dalyvauti tarptautinio turizmo –
kultūrinio, religinio ir pan. – maršrutų schemose, taip pat pasinaudoti ES finansinėmis lėšomis, skirtomis Europos kultūros kelių plėtrai ir informacijos apie juos sklaidai, tarptautinio turizmo skatinimui,
kultūros ir gamtinio paveldo išsaugojimui ir kt.
Siekiant Lietuvos atstovavimo/narystės Europos Šv. Jokūbo kelio federacijoje, grupė Lietuvos savivaldybių (Panevėžio, Kauno, Kalvarijos, Lazdijų, Marijampolės, Varėnos, Kaišiadorių savivaldybės bei Alytaus ir Kretingos rajonų savivaldybės), per kurių teritorijas eina Šv. Jokūbo keliai
2016-05-31 d. įsteigė Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją ir informavo federaciją apie savo
sprendimą jungtis į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją bei apie savo pasirengimą dalyvauti jos
veikloje.
Taip pat šių metų birželio 01 dieną buvo patvirtintas LR Vyriausybės nutarimas "Dėl švento
Jokūbo kelio per Lietuvą", o šių metų birželio 03 dieną Lietuva buvoti priimta į Europos Šv. Jokūbo
kelio federaciją (European Federation of St James Way, http://www.saintjamesway.eu/).
Europos Šv. Jokūbo kelio federacija yra organizacija, vienijanti teritorinius vienetus Europos
Tarybos, tame tarpe ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, ir yra ypatingai svarbi, įteisinant (sertifikuojant) Šv. Jokūbo kelius (priedas Nr. 2), nes ji yra Europos Tarybos paskirtoji institucija, vadovaujanti pirmojo Europos kultūros kelio – Šv. Jokūbo kelio – plėtrai. Šiuo metu federacijos narės
yra: Xunta de Galicia – Galisijos regiono (Ispanija) vyriausybė; Le Puy-en-Velay (Prancūzija) aglomeracija; Namuro provincija (Belgija); Asyžiaus (Italija) savivaldybė ir Vilapouca de Aguiar (Portu-

galija) savivaldybė. Kadangi ši federacija vienija teritorinius vienetus – savivaldybes, apskritis, regionus, žemes, miestų aglomeratus, Lietuvos savivaldybių grupė, susibūrusi į Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją, yra tapusi jos nare.
Pastebėtina, kad Šv. Jokūbo kelias, Camino de Santiago, remiantis Europos Tarybos (Council of Europe) 1987 m. spalio 23 d. deklaracija, buvo paskelbtas ir yra visuotinai pripažintas pirmuoju
Europos kultūros keliu (žr. pridedamą Europos Tarybos deklaraciją ir jos priedą – žemėlapį), šio kelio
atšakos driekasi per visą Europą. Lietuvoje Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje identifikavimo/nustatymo
darbas buvo pradėtas 2011 metais, 2013 m. spalį įsikūrė Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija (įregistruota 2014 m. sausio mėn.), 2013 m. birželį Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija lietuviškiesiems Šv. Jokūbo keliams pristatyti ir aptarti. Projektą globojant Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, gavus Lietuvos vyskupų konferencijos
pritarimą, nustatyta, kad Lietuvos teritoriją kerta keturi tarptautiniai Šv. Jokūbo keliai – Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, o visas Šv. apaštalo Jokūbo šventoves, kurių Lietuvoje turime
vienuolika, jungia Lietuvos vidaus kelias – Šv. Jokūbo žiedas.
Remdamiesi aukščiau išdėstytais argumentais, kviečiame Jūsų savivaldybę tapti Lietuvos
Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare, ir drauge su kitomis savivaldybėmis narėmis vykdyti
šio kelio, bei visos Lietuvos, populiarinimo veiklas.
Asociacija yra atvira visoms Lietuvos savivaldybėms, kurios ateityje norės įsijungti į jos
veiklą, visų pirmiausia likusioms savivaldybėms, kurių teritoriją kerta Šv. Jokūbo keliai.
Pastebėtina, kad metinis nario mokestis Europos Šv. Jokūbo kelio federacijai yra 5 000 eurų,
tačiau pirmaisiais (2016) metais asociacija turi sumokėti tik 2500 eurų. Jūsų savivaldybės mokama
suma federacijai būtų tiesiogiai proporcinga Asociacijos narių skaičiui t.y. kuo daugiau savivaldybių
prisijungs prie asociacijos, tuo mokestis bus mažesnis.
Prie jau minėtos sumos prisidėtų metinis mokestis asociacijai - 300 eurų, bei vienkartinis
stojimo į asociaciją mokestis – 100 eurų. Tad orientacinės šių metų išlaidos Jūsų savivaldybei sudarytų apie 650 eurų.
Gerbiamasis Mere, lauksime Jūsų savivaldybės sprendimo. Būtume dėkingi, jei atsakymą
pateiktumėte iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. adresu: info@saintjamesway.lt Jei būtų reikalinga papildoma informacija, prašome pranešti, pasirūpinsime ją pateikti nedelsdami.
Priedai:
1. Europos Tarybos Santiago de Compostela deklaracija (1987-10-23) (anglų ir lietuvių kalbomis) ir žemėlapis.
2. Europos Tarybos Ministrų komiteto rezoliucija CM/Res(2013)67, 2013-12-18.
3. Šv. Jokūbo kelių žemėlapiai.
4. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare.
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