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Alytaus profesinio rengimo centras 97,99

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 62,90

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius 84,13

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 26,67

Jonavos politechnikos mokykla 64,86

Joniškio žemės ūkio mokykla 51,47

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 84,72

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 84,71

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius 106,67

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 66,04

Kauno informacinių technologijų mokykla 66,47

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 58,67

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius 89,17

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius 15,00

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 96,45

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Reabilitacinis profesinio rengimo skyrius 98,61

Kauno taikomosios dailės mokykla 62,57

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas 203,33

Kauno technikos profesinio mokymo centras 77,74

Kėdainių profesinio rengimo centras 69,73

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 67,54

Klaipėdos laivininkų mokykla 65,00

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 68,54

Klaipėdos technologijų mokymo centras 63,85

Klaipėdos turizmo mokykla 65,67

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 67,12

Marijampolės profesinio rengimo centras 86,27

Marijampolės profesinio rengimo centro  Vilkaviškio skyrius 31,48

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius 78,47

Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų Kybartų skyrius 181,25

Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyrius 88,75

Mažeikių politechnikos mokykla 86,02

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius 77,78

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 103,07

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 48,67

Plungės technologijų ir verslo mokykla 54,84

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 62,67

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius 73,61
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Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 84,76

Šiaulių profesinio rengimo centras 110,00

Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyrius 59,06

Šiaulių profesinio rengimo centro mechanikos skyrius 81,25

Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius 71,00

Šiaulių profesinio rengimo centro statybos skyrius 74,36

Šilutės profesinio mokymo centras 149,17

Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyrius 480,00

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 246,67

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 67,05

Švenčionių profesinio rengimo centras 85,04

Tauragės profesinio rengimo centras 77,42

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 72,29

Utenos regioninis profesinio mokymo centras 76,14

Varėnos technologijos ir verslo mokykla 100,00

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 86,54

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 58,68

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 86,78

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 87,97

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 140,00

Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 69,64

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 88,89

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 64,10

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 124,34

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 79,29

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 128,33

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 72,69

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 54,44

Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrius 54,35

Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius 46,81

Vilkijos žemės ūkio mokykla 49,49

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 63,67

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 63,06

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 74,00

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 82,50

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vėliučionių vaikų socializacijos centro skyrius 44,44

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vilniaus pataisos namų skyrius 38,00

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras 73,36
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Vilniaus technologijų mokymo centras 51,67

Vilniaus technologijų mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius 89,00

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 69,70

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 80,56

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 46,08

VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Pravieniškių skyrius 288,89

Zarasų profesinė mokykla 67,63
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