
Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius
Klaipėdos universitetas, MB Vykinto keliai

Vykinto keliai:
baltų kultūra iš pirmų lūpų



Baltų kultūros kelias 

(2017–2018)

Nacionalinė regionų plėtros agentūra, 

Šiaulių turizmo informacijos centras

Vykinto keliai 

(2018–2019)

Mažoji bendrija



Apie baltų kultūrą – iš pirmų lūpų
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Nuo lietuvių genties iki valstybės

2019 m. vasario ekskursija automobiliais po Trakų kunigaikštystę



Pasivaikščiojimas 

Nepriklausomybės

dienos proga

Vilniuje

Nepaprasta

Jono Basanavičiaus

istorija



XIII a. šventasis kraštovaizdis

Kovo mėnesio ekskursija automobiliais po Elektrėnų ir Kaišiadorių sav.



Kur staugė geležinis vilkas?

Balandžio mėn. 

Pasivaikščiojimas po Gedimino laikų sostinę – Kalnų parką



Balandžio mėn. ekskursija automobiliais po Kėdainių ir Panevėžio kraštą

Tautos atminties beieškant



Gegužės mėn. ekskursija automobiliais po Varėnos ir Druskininkų kraštą

Šventų vandenų kelias



Ekskursija automobiliu pagal viešą skelbimą (7-8 val.)

Ekskursija automobiliu pagal užsakymą (7-8 val.)

Užsakomoji ekskursija, važiuojant mikroautobuse 

arba autobuse (5-6 val.) 

Žygis pėsčiomis (7-8 val.)

Pasivaikščiojimas (2-3 val.)



Atidumas pasakojimui



Kalba: 

vietovardžiai, asmenvardžiai, žodžiai ir jų reikšmės

Archeologija: 

vietovardžiai, asmenvardžiai, žodžiai ir jų reikšmės

Tautosaka: 

pasakos, sakmės, padavimai, sapnai 

Istorija: 

įvykiai, asmenybės, tauta ir valstybė

Papročiai: 

kalendorinės ir šeimos šventės, apeigos 



Žinios ir interpretacija



Patirtis, jausmai



Bendrystė kuriama ir sutartinių pagalba



Bendros vaišės



Keliautojai kviečiami dalintis automobiliais



Vykinto keliai – jėga! 

Džiaugiamės juos atradę ir dalinamės džiaugsmu su 

kitais :) Iki menkiausių smulkmenų apgalvoti žygiai. Net ir 

labiausiai subjuręs oras nesugadina nuotaikos – bendravimo 

šiltumas, informacijos pateikimas, maršrutų paruošimas, 

pačios netikėčiausios vietos priverčia užmiršti gamtos 

siunčiamus išbandymus. 

Tik pasibaigus žygiui skubam užsisakyti vietas naujai 

paskelbtiems. 

Rekomenduojam! Labai! 

2018 gruodžio 9 d.



2018 m. rugsėjis –

2019 m. rugsėjis 

22 originalios ekskursijos 

automobiliais buvo sukurtos;

1 žygis pėsčiomis;

11 originalių pasivaikščiojimų

Surengtos 32 ekskursijos 

automobiliais (ir 4 neįvyko);

1 žygis pėsčiomis;

Surengta 15 pasivaikščiojimų 

(ir 1 neįvyko).





Baltų kelias ilgas ir platus; 

Vykinto keliai – mažutė atkarpa, bet, jau grindžiama

Baltų paveldo niša labai siaura;

Be to, Lietuvoje – žema šio paveldo socialinė vertė;

Padėtis gali pasikeisti, bet tai vyksta lėtai ir 

priklauso nuo daugelio aplinkybių; 

Išlieka labai trapi.



www.vykintokeliai.lt

Ačiū už dėmesį!


