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Tarptautinio Balio Dvariono konkurso vertinimo komisijos balsavimo tvarka 
 
 

Bendroji dalis 
 

1. Vertinimo komisijos posėdžiai yra uždari, bet juose gali dalyvauti balsų skaičiavimo komisija, 
Vertinimo komisijos sekretorius (-ė) ir/ar konkurso administracijos vadovas. 

2. Balsavimas yra slaptas. Balsavimas negali būti viešinamas. Rezultatas pateikiamas vertinimo 
komisijai neatskleidžiant kiekvieno atskiro vertinimo komisijos nario balsavimo. Tiktai balsų 
skaičiavimo komisija ir  konkurso administracijos vadovas gali matyti kiekvieno atskiro 
vertinimo komisijos nario balsavimą. 

3. Vertinimo komisijos nariai balsuoja nepriklausomai. Vertinimo komisijos nariams 
draudžiama aptarinėti dalyvių pasirodymus, kol jie dalyvauja konkurse. 

4. Vertinimo komisijos nario balsas užskaitomas tik tuo atveju jei jis/ji girdėjo konkurso 
dalyvio pasirodymus visuose turuose. Konkurso administracija ir/ar organizavimo komitetas 
gali leisti šios taisyklės išimtis. 

5. Jei vertinimo komisijos narys, leidus konkurso administracijai ar organizavimo komitetui, 
neklausė vieno ar kelių dalyvių pasirodymų, šis vertinimo komisijos narys yra 
diskvalifikuojamas vertinti atitinkamus konkurso dalyvius. 

6. Komisijos nario protokolai turi būti pasirašyti. Po kiekvieno balsavimo balsų skaičiavimo 
komisija surenka ir skaičiuoja protokolus, įsitikinant, kad jie yra tinkamai pasirašyti. 

7. Vertinimo komisijos nariai turi vengti bet kokio kontakto su konkursantais, kol jie dalyvauja 
konkurse, išskyrus tuos vertinimo komisijos narius, kurie nebalsuoja už savo mokinius, 
dalyvaujančius konkurse. 

8. Jei nepavyksta pasiekti probleminių situacijų sprendimo daugumos būdu, vertinimo 
komisijos Pirmininko balsas yra lemiamas. 

9. Pirmininkas turi teisę, pasitaręs su vertinimo komisijos nariais, sustabdyti neprofesionalų 
grojimą, taip pat sutrumpinti dalyvio programą, jeigu ji viršija nustatytą laiko limitą. 

10. Vertinimo komisija turi laikytis numatyto darbo grafiko ir konkurso nuostatų. 
11. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir negali būti apskundžiami. Vertinimo 

komisija turi laikytis darbo ir sprendimų konfidencialumo principo. 
 

Vertinimo tvarka 
 

12. Vertinimo komisijos nariams draudžiama vertinti konkurso dalyvius kurie yra susiję 
giminystės ryšiais ar mokėsi pas komisijos narį (-ę) per pastaruosius 12 mėnesių. Šie ar kiti 
diskvalifikuojantys profesionalūs ar asmeniniai ryšiai tarp vertinimo komisijos narių ir 
konkursantų turi būti prieš konkurso pradžią. 
Po kiekvieno turo vertinimo komisijos nariai, kurie turi vieną ar daugiau konkurse 
dalyvaujančių mokinių, ar kitų konkursantų už kuriuos negalima balsuoti, turi pažymėti „#“ 
greta savo išreikštos nuomonės už tą kandidatą (-ę). Skaičiuojant balsus apskaičiuojami visi 
balsai reikalingi  atitinkamo turo suminiam balsų skaičiui, įskaitant ir visus su „#“ pažymėtus 
„P“ (ar „L“, ar „D“ priklausomai nuo turo) ir balas. Jei konkursantas surenka dar bent 3 
palaikančius kitų komisijos narių balsus, tada išreikšta nuomonė „P“ (ar „L“, ar „D“) ir balas 
įrašomi į galutinį protokolą kaip balsas. Jei kandidatas nesurenka bent dar 3 palaikančių 
komisijos narių balsų, tuomet konkursanto vieta yra atitinkamai komisijos daugumai. 

13. Jei vertinimo komisijos narys nepraneša TARPTAUTINIO BALIO DVARIONO JAUNŲJŲ 
PIANISTŲ IR SMUIKININKŲ KONKURSO Administracijai apie savo ryšius su konkurso dalyviu 
(-e), šis komisijos narys gali būti nedelsiant pašalintas iš vertinimo komisijos. 
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14. Konkurso dalyvių pasirodymas vertinamas 25 balų sistema. Galimos dešimtosios balų dalys. 
15. Vertinimo komisijos nariai vertina konkurso dalyvius įrašydami į protokolą vertinimą (raidę) 

ir vertinimo balą (skaičių). 
16. Antro turo dalyviai, netapę laureatais ir  surinkę vertinimo komisijos balsavimo nemažesnį 

kaip 15 balų vidurkį, apdovanojami diplomais.  
17. Orientacinės vertinimo ribos: 

20 balų ir daugiau – Laureatas (L) – II  (ir III - „C“ grupėje) turo dalyvis 
15 → 19,9 balų – Diplomantas (D) – II turo dalyvis 
→ 14,9 balų – dalyvio pažymėjimas (N) – nepraeina į II turą (ar III turą C amžiaus 

grupėje) 
18. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja rezultatus ir užpildo suminį galutinį protokolą, kuris 

turi būti pasirašomas visų komisijos narių. 
19. Vertinimo komisija gali skelbti ne daugiau kaip 18 laureatų per visas amžiaus grupes ir 

abiejose specialybėse. 
 

Atrankiniai turai 
 

20. Pirmas turas. Po pirmojo turo vertinimo komisijos nariai rašo „P“ ir balą (15-25) tiems 
dalyviams, kuriuos vertinimo komisijos narys vertina kaip tinkamus praeiti į tolimesnį 
konkurso etapą. (Omenyje turint ir konkurso vertinimo tvarkos 5 ir 8 punkto reikalavimus). 
Konkursantai, kurie surenka daugiausia balsų praeina į kitą turą. 

 
 – “A” , “B” ir “C” amžiaus grupėse praeinamas balas 15:   

Balas 15 ir daugiau bei raidė „P“ – praeina // passed, 
  Balas iki 14,9 ir raidė „N“ – nepraeina //  not passed 

 Į antrą turą atrenkami ne daugiau kaip ½ „A“ ir „B“ kategorijos I turo  dalyvių.  
Komisijos nariai turėtų pažymėti raide (balu) ne daugiau kaip ½ „A“ ir „B“ kategorijos I 
turo  dalyvių. 
Į antrą turą atrenkami ne daugiau kaip ⅔  „C“ kategorijos I turo  dalyvių.  
Komisijos nariai turėtų pažymėti raide (balu) ne daugiau kaip ⅔ „C“ kategorijos I turo  
dalyvių. 

 
21. Antras turas. „C“ amžiaus kategorijoje praeinamas balas yra 20: 

Balas  20 ir daugiau bei raidė „P“ – praeina // passed, 
  Balas iki 19,9 ar mažiau, bei raidė „N“ – nepraeina //  not passed 

Į finalinį turą atrenkami ne daugiau kaip 6 dalyviai (bendras skaičius abiejų specialybių dalyviams)  
 

22. Pirmiausia į protokolą rašomos ir skaičiuojamos tik raidės. Jei daugumos vertinimo 
komisijos narių sprendimas sutampa rezultatas skelbiamas neskaičiuojant balų sumos.  

 
23. Jei nuomonės išsiskiria, arba daugiau dalyvių surenka vienodą vertinimo komisijos 

balsavimo rezultatą negu numatyta vietų – tik tada ir tik tiems dalyviams skaičiuojamas 
balų vidurkis, kuris lemia vietų pasiskirstymą.  
 

24. Balų vidurkis skaičiuojamas sekančiu būdu: suma  vidurkis  braukiami visi balai, 
besiskiriantys daugiau nei ±3 nuo vidurkio  suma  galutinis skaičius.  
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Finalinis turas 
 
 
25. FFIINNAALLIINNIIAAMMEE  TTUURREE „A“ ir „B“ amžiaus grupėse balsavimas vyksta lygiai tokia pat 

tvarka, betgi žymimos raidės „L“ – laureatas (virš 20 balų) ir „D“ – diplomantas (15-19,9 
balų), „N“ – neapdovanojamas (iki 14,9 balų). 

26. Pirmiausia į protokolą rašomos ir skaičiuojamos tik raidės. Jei daugumos vertinimo 
komisijos narių sprendimas sutampa ir yra aiškūs grupės laimėtojai (neviršijant numatyto 
maksimalaus konkurso laureatų skaičiaus), jie tampa laureatais neskaičiuojant balų sumos.  

27. Jei yra aiškus vienas nugalėtojas, už kurį vertinimo komisijos nariai vienbalsiai balsavo 
skirdami laureato vardą, tada skaičiuojamas tik šio dalyvio/dalyvės balų vidurkis. Jei keletas 
laureatų įvertinami vienodu balsavimu, skaičiuojamas šių laureatų balų vidurkis siekiant 
išaiškinti grupės  laureatus (neviršijant numatyto maksimalaus konkurso laureatų skaičiaus) 
bei Grand Prix laimėtoją. 

28. Absoliučiai geriausiai pasirodę kiekvienoje amžiaus grupėje, bei surinkę vertinimo komisijos 
balsavimo nemažesnį kaip 22 balų vidurkį, apdovanojami Grand Prix (vienas dalyvis 
kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai kiekvienoje specialybėje).  
Jeigu yra keletas geriausiųjų  vienodu nemažesniu negu 22 balų vidurkiu, vertinimo komisija 
balsuoja pakartotinai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys į atskirą lapą įrašo tik vieno 
Grand Prix kandidato pavardę. Tik jeigu ir ši procedūra nepadeda išaiškinti vieno Grand 
Prix grupės laimėtojo, vertinimo komisijos sprendimu yra galimybė Grand Prix padalinti. 

29. Finaliniame „C“ amžiaus grupės ture pianistų ir smuikininkų vertinimo komisijos balsuoja 
bendrai: t.y. visi 14 vertinimo komisijos narių vertina atlikėjus. Balsavimas vyksta lygiai tokia 
pat tvarka.  

Grand Prix gali būti apdovanojami surinkę vertinimo komisijos balsavimo nemažesnį kaip 
22 balų vidurkį - vienas pianistų konkurso ir vienas smuikininkų konkurso dalyvis. Jeigu yra 
daugiau negu vienas(-a) pianistas(-ė) ir smuikininkas(-ė)  vienodu aukščiausiu nemažesniu 
negu 22 balų vidurkiu įgyvendinama aukščiau minėta procedūra. 

Sprendžiant probleminius klausimus, lemiamas yra tos specialybės vertinimo komisijos 
pirmininko balsas. 

C amžiaus grupės dalyviai, netapę laureatais ir surinkę vertinimo komisijos balsavimo 
nemažesnį kaip 15 balų vidurkį, apdovanojami finalininkų diplomais. 

 
Laureatų premijos 
 

      Pianistų        Smuikininkų 
A amžiaus grupėje – 500 € 
B amžiaus grupėje – 1000 € 
C amžiaus grupėje – 1500 € 

A amžiaus grupėje – 500 € 
B amžiaus grupėje – 1000 € 
C amžiaus grupėje – 1500 € 

 
 
Vertinimo komisija pasilieka teisę kiekvienoje amžiaus grupėje absoliučiai geriausiems 
konkurso dalyviams skirti Grand Prix, kurio dydis: 
 

      Pianistų Smuikininkų 
A amžiaus grupėje – 1000 € 
B amžiaus grupėje – 2000 € 
C amžiaus grupėje – 3000 € 

A amžiaus grupėje – 1000 € 
B amžiaus grupėje – 2000 € 
C amžiaus grupėje – 3000 € 
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Specialūs prizai 
 
Vertinimo komisija sprendžia dėl visų paskelbtų specialiųjų prizų. 
 
Pirmo turo pabaigoje vertinimo komisijos nariams įteikiami balsavimo lapai su visų 
dalyvių pavardėmis ir specialiųjų prizų sąrašu. Antro turo pabaigoje vertinimo komisijos 
nariai turi gražinti užpildytus balsavimo sąrašus balsavimo komisijai, pažymėjus juose iki 
2 kandidatų kiekvienam prizui. 
 
Po 2 turo atskiras balsavimas įgyvendinamas kiekvienam specialiajam prizui apspręsti. 
Prieš balsuojant vertinimo komisijos nariams įteikiamas kandidatų, kurie buvo pasiūlyti 
bent 3 komisijos narių, sąrašas. 
 
Jei 2 ar daugiau dalyviai surenka tiek pat balsų, surengiamas naujas balsavimas tiems 
vienodą balsų skaičių surinkusiems kandidatams. 
 
Balsuojant dėl specialiųjų prizų komisijos nariai gali balsuoti ir už tuos dalyvius, kurie pas 
juos mokosi, ar yra susiję giminystės ryšiais. 
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