
MOKYKLOS ISTORIJA IR PRISTATYMAS 

 

Mokyklos vadovai: 

- Stasys Katinas nuo 1979 iki 1984 m. 

- Viktoras Blinovas  nuo 1984 m. iki 2018-03-29. 

- Linas Vasarevičius nuo 2018-03-29 iki 2020-01-06 (pareigas ėjo laikinai). 

- Ligita Visockienė – nuo 2020-01-07 iki dabar.  

 

1978-1979 m. statomas Vilniaus Baltupių mikrorajonas šalia Jomanto parko, Verkių 

seniūnijoje.  

Naujame mikrorajone 1979 m. atidaroma Vilniaus 12-oji vidurinė mokykla. Tais metais 

Vilniaus 12-oji vidurinė mokykla Pavilnyje buvo reorganizuota į pagrindinę. Liko laisvas numeris. 

Jis atiteko Baltupių mokyklai.  

1993 m. mokyklai bendruomenės siūlymu suteiktas Baltupių pavadinimas – Vilniaus 

Baltupių vidurinė mokykla. Nuo 1979 iki 2002 m. mokykloje buvo mokoma lietuvių ir rusų 

kalbomis, mokiniai mokėsi dviem pamainomis. Tuo metu tai buvo didžiausia mišri lietuvių – rusų 

mokykla sostinėje. 

Didžiausias mokinių skaičius mokykloje buvo 1987-1988 m. m. – 1701 mokinys.  

1992 m. mokykla pirmoji šalyje įvedė dešimtbalę vertinimo sistemą. Iš pradžių vertinimai 

buvo fiksuojami ir dešimties, ir penkių balų sistemose.   

2003 m. dėl mažo mokinių skaičiaus rusiška paralelė išnyko. Nuo 2010 m. visi mokiniai 

mokosi tik pirmoje pamainoje. 

2011 m. mokykla išleido paskutines abiturientų ir dešimtokų laidas. 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Vilniaus 

Baltupių vidurinė mokykla, kaip nebeturinti devintų-dvyliktų klasių mokinių, buvo reorganizuota 

į Vilniaus Baltupių progimnaziją. 

Nuo 2011-2012 m. m., kai Vilniaus Baltupių progimnazija kartu su kitomis penkiomis 

Lietuvos mokyklomis tapo Nacionalinio egzaminų centro standartizuoto mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimo projekto pilotine dalyve, prasidėjo naujas mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo, mokinių mokymosi pasiekimų gerėjimo, duomenimis grįsto organizacijos valdymo 

įgyvendinimo, didesnės pridėtinės vertės kūrimas.  

2013 m. progimnazijos iniciatyva įkurta Lietuvos progimnazijų asociacija (LPA) su būstine 

Didlaukio g. 23, Vilniaus Baltupių progimnazijoje. LPA tarybos pirmininku dviem kadencijoms 

iš eilės rinktas tuometis progimnazijos direktorius V. Blinovas.  

Sumažėjus mokinių skaičiui progimnazijoje, nuo 2013 iki 2018 m. mokykloje veikė 

priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Vėl didėjant mokinių skaičiui, priešmokyklinio ugdymo grupės buvo uždarytos ir nuo 2018 

m. mokykloje mokosi tik 1-8 klasių mokiniai.  

Nuo 2018 m. mokykloje nuo pirmadienio iki penktadienio veikia nemokamos visos dienos 

mokyklos (VDM) grupės 1-4 klasių mokiniams.  

2020 m. pavasarį, prasidėjus koronaviruso pandemijai pasaulyje, ugdymas buvo vykdomas 

nuotoliniu būdu. Vėliau mokykla, viena iš pirmųjų mieste, organizavo mišrų ugdymo procesą, 

taikydama infekcijų plitimą ribojantį režimą.  

2021-2022 m. m. ugdymo procesas jau vėl vyksta kontaktiniu būdu, taikant testavimą 

kaupinių metodu ir greitaisiais antigeno testais tiek mokiniams, tiek darbuotojams.   



2022 m. vasario mėn. Rusijos Federacijai įsiveržus į Ukrainos teritoriją, Baltupių 

progimnazija suteikė galimybę mokytis ir integruotis 14-ai vaikų iš Ukrainos, įdarbino 2 karo 

pabėgėlius. Mokiniams iš Ukrainos sudaryta galimybė mokytis gimtosios – ukrainiečių – kalbos. 

Progimnazijoje mokosi apie 850 mokinių, dirba apie 110 darbuotojų, iš jų – apie 70 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų.  

Nuo 2021 m. rugsėjo palaipsniui įvedamas mokyklinės uniformos dėvėjimas. Mokykla turi 

savo dainą, vėliavą, emblemą. Įvairi atributika su mokyklos vardu ir logotipu naudojama 

dovanoms ir apdovanojimams: padėkos raštai, ženkliukai, medaliai, puodeliai, rašikliai, užrašinės, 

rankinės, gertuvės, marškinėliai ir kt.   

*** 

Kiekvienais mokslo metais mokykla mokiniams siūlo mokamus ir nemokamus 

neformaliojo švietimo užsiėmimus po pamokų (dailės, šokių, sporto, techninės kūrybos, 

keramikos, teatro ir kt.). Bene labiausiai didžiuojamės neformaliojo švietimo būreliu „Baltupių 

radijas“.   

„Baltupių radijas“ – ne tik neformaliojo švietimo būrelis, bet ir visavertė radijo stotis nuo 

2006 m. „Baltupių radijas“ veikia pagal Vilniaus Baltupių progimnazijai išduotą Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijos licenciją, o leidimą radijo programai transliuoti antžemine radijo stotimi 

išdavė Ryšių reguliavimo tarnyba. „Baltupių radijo“ programa transliuojama 97,9 MHz dažniu. 

Girdimumo teritorija yra nuo „Siemens Arenos“ iki Jeruzalės mikrorajono 10 kilometrų spinduliu. 

„Baltupių radijo“ taip pat galima klausytis internetu bet kuriame pasaulio kampelyje.  

Nuo 1996-1997 m. mokykla dalyvavo pagalbos vaikui programose „Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo prevencija“, „Vaikų vasaros poilsis“, „Pagalba vaikui Baltupiuose“. Nuo 2004 

m. pradėtas kurti „Saugios mokyklos“ modelis. 2008-2009 m. įgyvendinama „Olweus“ patyčių 

prevencinė programa. Vėliau vykdomos patyčių prevencijos ir mokinių saugumo užtikrinimo 

programos: „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, 

„Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, „Mentor Lietuva“. 2020 m. mokyklos interneto svetainėje 

įdiegta anoniminė „Patyčių dėžutė“. 

Nuo 2002 m. iki dabar organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos „Sveika, vasara, 

Baltupiuose“.  

Progimnazija buvo inicijavusi ilgamečius tarpmokyklinius projektus „Vėl Vilnium džiaugias 

mūsų akys“ (nuo 1996 m., orientacinės varžybos mieste), „Baltupių taurė“ (nuo 1997 m., 

tarpmokyklinis berniukų krepšinio turnyras). 

Siekiant telkti bendruomenę, mažinti atstumą tarp suaugusiųjų ir vaikų mokykloje, šeimoje, 

bendruomenėje (programa GAP) nuo 2013 iki 2017 m. veikė „Šeštadienio klubas“, kurio metu 

mokinių šeimos galėjo rinktis mokyklos patalpose, teritorijoje, naudotis mokyklos inventoriumi ir 

aktyviai leisti laiką su visais šeimos nariais šeštadieniais ir mokinių atostogų metu.  

Šiuo metu mokykloje vyksta tradiciniai kasmetiniai renginiai „Baltupių talentai“, „Kalėdų 

pyragai“, „Dainuoju Lietuvai“, Sporto šventė (įtraukiant mokinių šeimos narius), „Žaismingai 

žaidžiame žodžiais (ŽŽŽ)“ (visuotinis diktanto rašymas). „ŽŽŽ“ mokykloje pradėjome rašyti 

anksčiau nei gimė Nacionalinio diktanto idėja.  

2021 m. pradėta kurti nauja mokyklos tradicija – „Gerumo sparno“ apdovanojimai 

nusipelniusiems bendruomenės nariams – mokiniams, tėvams, mokytojams.  

Mokykloje nuolat šurmuliuoja mažesni renginiai – Padėkų pertraukos, „Kalėdinių durų 

konkursas“, „Gražiausio moliūgo-žibinto“ rinkimai, Sendaikčių turgus, Kalėdinių eglučių alėja, 

teminiai penktadieniai, Advento vakaronė darbuotojams, kt. Pirmo aukšto fojė – Agoros aikštėje 

(gr. agora: 1. senovės Graikijos piliečių susirinkimas ir susirinkimo vieta mieste-valstybėje; 2. 

svarbiausioji senovės Graikijos miestų aikštė su šventyklomis, turgaviete, valstybinėmis 

įstaigomis) nuolat eksponuojamos ir atnaujinamos mokinių darbų parodos. 



Mokiniai dalyvauja projektuose „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, ‚Informatika 

pradiniame ugdyme“, „Šok į tėvų klumpes“, „Fenomenais grįstas ugdymas“, „Eduten 

Playground“ (šiuolaikinis matematinių gebėjimų ugdymas),  dalyvauja Kultūros paso edukacijose.  

2019-2022 m. mokiniai dalyvavo „Erasmus+“ projekte „Be my guide! I want to know about 

European countries“. Projekte dalyvavo mokiniai iš Lietuvos, Italijos, Lenkijos, Turkijos ir 

Rumunijos. Daugiausia dėmesio buvo skiriama mokinių istorinei, pažintinei, patyriminei bei 

komunikacinei veiklai. Mokiniai keliavo į projekto dalyvių šalis ir patys priėmė svečius Lietuvoje, 

savo mokykloje.  

Mokyklos veiklos, mokinių pasiekimai, kasdieniai įvykiai viešinami progimnazijos interneto 

svetainėje ir Facebook paskyroje.  

*** 

2009 m. buvo pradėta mokyklos pastato renovacija (projektas „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje“). 2011 m. atliktas vidaus patalpų 

remontas.  

Mokykla, dalyvaudama projektuose „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, 

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Bendrojo ugdymo mokyklų 

(progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, 

„Baltupių ir aplinkinių mikrorajonų bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimas“ ir kituose, 

palaipsniui atnaujino technologijų kabinetus, bibliotekos ir kompiuterizuotos skaityklos erdves. Iš 

esmės buvo pertvarkytos antro aukšto patalpos – šiuolaikiškai įrengta aktų salė, priesalė, 

modernizuota radijo studija, muzikos kabinetas,  papildomai įrengta mažoji sporto salytė.  

Cokoliniame aukšte įrengtas šiuolaikiškas mokyklos archyvas, gimnastikos salytė, karatė 

sporto klubo „Budora“ salė, laimėtas ir įgyvendintas konkursas FabLab dirbtuvėms (projektas 

„Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab steigimas Vilniaus mokyklose“), gamtamokslinio 

ugdymo kabinetui įrengti (projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“), iš esmės atnaujintos valgyklos ir didžiosios sporto salės patalpos. 

2020 m. atnaujinta mokyklos iškaba – šviečianti su mokyklos logotipu. Turbūt esame 

vienintelė mokykla, kurios pavadinimą puošia kirčio ženklas.   

2020 m. buvo baigtas sporto aikštyno atnaujinimas. Stadionas tapo Baltupių ir aplinkinių 

mikrorajonų bendruomenių traukos centru. 

2022 m. mokykla pateikė paraišką projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 

vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų 

ar centrų elektros energijos poreikiams“,  taip pat laimėjo konkursą lauko klasei – kupolui įrengti.  

Progimnazijos ir tėvų paramos lėšomis, įtraukiant bendruomenę, nuolat kuriamos naujos 

edukacinės erdvės: sensorinis kambarys, keramikos kabinetas, poilsio erdvė su sėdmaišiais ir 

širma, literatūrinis koridorius su knygų lentynomis, pojūčių takas vidiniame kieme, mokyklos 

daržas su šiltnamiu netoli sporto aikštyno, kriaušių ir obelų sodas, betoninis lauko teniso stalas, 

lauko klasės su baldais vidiniame kieme. Įgyvendinant projektą „Medžiai“, mokyklos teritorijoje 

augantys medžiai pažymėti QR kodais. Pavasarį mokyklos prieigos pražysta tulpėmis ir narcizais 

dėka bendruomenės narių įsitraukimo į mokyklos iniciatyvas „Padovanok mokyklai tulpę“, 

„Padovanok mokyklai narcizą“. 

Progimnazija didelį dėmesį skiria įtraukiajam, patyriminiam ugdymui, siekia, kad 

kiekvienas vaikas mokydamasis patirtų sėkmę.      

Istorija tęsiasi... 
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Mokyklos Baltupiuose statyba, 1979 m. 

 

 

             

 

 



 

 

 

 

 

 



Mokyklos renovacija, 2009 m. 

 

 

 

 



 

 



     

 

 



Technologijų kabinetai 
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Biblioteka ir kompiuterizuota skaitykla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Priešmokyklinio ugdymo grupės 

 

 

 



„Baltupių radijo“ svečiai ir atnaujinta studija 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Mokyklos prieigos 

 

 

                   



 

 

 

Pojūčių takas 

 

 



Lauko daržas 

 

 

 

 

 



Literatūrinis koridorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Tylos kampelis 

 

            
    

Didžioji sporto salė 

 

 



 

 

 



Lauko klasė 

 

 

 

Sodas 

 

 

 



Priesalė, aktų salė 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Projektas „Medžiai“. QR kodai 

            

 

 

 



FabLab dirbtuvės 

 

 

 



 

 

 

 



Sporto aikštynas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


