
Universitetai  
  

• Europos humanitarinis universitetas (EHU)  https://lt.ehu.lt/  
• Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/  
• ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) www.ism.lt  
• Kauno technologijos universitetas (KTU) https://ktu.edu/  
• Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) www.ksu.lt  
• Klaipėdos universitetas (KU) www.ku.lt  
• LCC tarptautinis universitetas (LCC) www.lcc.lt  
• Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) www.lmta.lt  
• Lietuvos sporto universitetas (LSU) www.lsu.lt  
• Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) www.lsmuni.lt  
• Mykolo Romerio universitetas (MRU) www.mruni.eu/lt  
• Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt  
• Vilniaus dailės akademija (VDA) www.vda.lt  
• Vilnius Tech  https://www.vgtu.lt/   
• Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/  
• Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/  
• Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/  
• Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt/  
• Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija https://zua.vdu.lt/  
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/  

• Balstogės universiteto filialas (BU FV) www.uwb.lt 

 

Kolegijos  
• Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110  
• Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/  
• Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/  
• Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/  
• Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/  
• Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/  
• Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/  
• Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/  
• Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/  
• Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/  
• Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/  
• Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/  
• Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/  
• Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt  
• Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/  
• Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/  
• V. A. Gričiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/  
• Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/  
• Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/  
• Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/  
• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/  
• Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php  
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Profesinio mokymo įstaigos  
 

• Alytaus profesinio rengimo centras 
• Aukštaitijos profesinio rengimo centras 

• Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 

• Jonavos politechnikos mokykla 

• Joniškio žemės ūkio mokykla 

• Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras 

• Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras 

• Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

• Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 

• Kauno informacinių technologijų mokykla 

• Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

• Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 

• Kauno taikomosios dailės mokykla 

• Kauno technikos profesinio mokymo centras 

• Kėdainių profesinio rengimo centras 

• Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 

• Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 

• Klaipėdos technologijų mokymo centras 

• Klaipėdos turizmo mokykla 

• Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 

• Lietuvos policijos mokykla 

• Marijampolės profesinio rengimo centras 

• Mažeikių politechnikos mokykla 

• Mokykla Art of Beauty 

• Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 

• Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 

• Plungės technologijų ir verslo mokykla 

• Profesinio mokymo centras Žirmūnai 

• Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 

• Rokiškio profesinio mokymo centras 

• Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 

• Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 

• Šiaulių profesinio rengimo centras 

• Šilutės profesinio mokymo centras 

• Švenčionių profesinio rengimo centras 

• Tauragės profesinio rengimo centras 

• UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras 

• UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras 

• UAB Telšių praktika dailiųjų amatų mokykla 

• Ugniagesių gelbėtojų mokykla 

• Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 

• Utenos regioninis profesinio mokymo centras 

• Varėnos technologijos ir verslo mokykla 

• Vilkijos žemės ūkio mokykla 

• Vilniaus agroekologijos mokymo centras 

• Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 

• Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

• Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 

• Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras 

• Vilniaus technologijų mokymo centras 

• Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 

• Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 

• VšĮ Amatų mokykla Sodžiaus meistrai 
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• VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla 

• VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 

• VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras 

• VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla 

• VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla 

• VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras 

• VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

• VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 

• VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras 

• VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras 

• Zarasų profesinė mokykla 
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