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PENKTADIENIS, BALANDŽIO 29D.  
 
MIDI Bėgimas – atidarymas 
Baltupiai – Naugardukas, Pradžia – 10 val. 
Senolių išmintis byloja: gera pradžia-pusė darbo! Vadovaujantis šia patarle kviečiami visi, 
nebijantys išlieti šiek tiek prakaito vardan švento Miciaus. Kviečiam prisidėti prie MIDI 
atidarymo ir triukšmingai pranešti visam Vilniui, jog į MIF`ą atėjo šventė! 
 
Šiemet MIDI bėgimas revoliucingai keičia įsisenėjusias atidarymo tradicijas ir ragina visus 
prisidėti prie naujos bėgimo istorijos kūrimo. Skirtingai nei ankstesniais metais, starto šūvis 
bus iššautas ne prie Saulėtekio bendrabučių, bet šalia Baltupių MIF`o. Tokiu sprendimu 
siekiame atkreipti miesto savivaldybės dėmesį į opią studentų, gyvenančių Baltupių 
bendrabučiuose, problemą - labai komplikuotą susisiekimą su  Naugarduko gatvėje esančiu 
fakultetu.  Gal pagaliau mūsų balsas bus išgirstas ir mūsų studentai  galės džiaugtis be 
persėdimų važiuodami iš Didlaukio į Trakų stotelę? Tiesa, tradicija greičiausiai 
užsiregistravusiems bėgikams dovanoti nuostabiuosius MIDI marškinėlius išlieka! 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu:  begimas@midi.lt 
 
 
 
MIDI Atidarymo vakaras 
PUBʼas “Brodvėjus” (Vokiečių g.4/Mėsinių g.4), Durys – 19 val, Pradžia – 20 val. 
MIFʻo studentus bei kitus žmones linksmins, kvies pašokti ir dainuoti: IMPRO241, Kiauras 
Kibiras, Karma ir SweetSalt! Renginio metu užsiregistravę MIFʻo studentai dalyvaus BEER 
PONG turnyre ir „Hamburgerių“ valgymo čempionate.  
 
Šiais metais bus bandoma prilipdyti naują tradiciją, jog jei yra uždaromasis vakaras, tai turi 
būti ir atidaromasis. Be kita ko, įėjimas su MIF studento pažymėjimu – nemokamas. 
 
Registracija į žaidimus bei daugiau informacijos el. paštu: atidarymas@midi.lt 
 
 
 
 
ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 30D.  
 
MIDI Futbolo turnyras 
VU Futbolo aikštė, Pradžia – 9 val. 
Kaip ir kiekvienais metais, MIDI nepraūš be futbolo turnyro, kuris šįmet įvyks balandžio 30 
dieną Saulėtekyje, naujoje VU mini futbolo aikštelėje, netoli stadiono. Renginio pradžia -
10.00, o finalinės varžybos prasideda 17.00, todėl kviečiami visi - dideli ir maži, energingi ir 
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truputį tingūs, pagriebti gerą nuotaiką bei pasimėgauti saulėtu bei šiltu šeštadieniu (tuo 
pasirūpins organizatoriai) smagioje ir aktyvioje kompanijoje.  
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : futbolas@midi.lt 
 
 
 
MIDI Tinklinio turnyras 
Saulėtekio al. 26, Vilnius; Pradžia 10 val. 
Balandžio 30d. įvyks MIDI tinklinio turnyras, kuriame preliminariai turėtų susitikti 16 
komandų su MIF'o bei kitų fakultetų ir universitetų studentais. Varžybose grumsis 
komandos sudarytos iš 4 žaidėjų su apribojimu, jog daugumą žaidėjų sudarys "savi", t.y. 
bent 3 MIF'o studentai (2, jei komanda nuspręs rizikuoti ir neapsirūpinti atsarginiu žaidėju). 
Varžybų principas bus itin paprastas - burtų keliu sudarytos poros žais tarpusavyje, o 
laimėtojai keliaus toliau.  
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : tinklinis@midi.lt 
 
 
 
SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 1D.  
 
MIDI Krepšinio turnyras“Sintagmos” taurei laimėti 
Vieta dar tikslinama, Pradžia – 10 val. 
Gegužės 1 d. įvyks tradicija jau tapęs MIDI krepšinio turnyras “Sintagmos” taurei laimėti. 
Varžybos vyks „3x3” formatu. Komandas turi sudaryti 3-4 žaidėjai, iš kurių bent du būtų MIF 
studentai, dalyvauti gali tiek vaikinai, tiek merginos, tačiau merginų pelnyti taškai bus 
dvigubinami. MIFʼo veteranai, be abejo, labai laukiami ir kviečiami. Negana to, tikimės 
sulaukti ir MIFʼo dėstytojų komandos. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : krepsinis@midi.lt 
 
 
 
MIDI Bardų vakaras 
VU MIF, 101 aud.; Pradžia –18 val. 
Kaip ir kiekvienais metais yra organizuojamas MIDI Bardų Vakaras, kuriame dalyvaus tiek 
profesionalūs bardai, tiek MIFʻo studentai. Balandžio pradžioje vyks atranka, kurioje galės 
dalyvauti visi norintys ir galbūt turės šansą pasirodyti didžiojoje MIFʻo scenoje!  
Šiuo metu žinoma, jog pasirodys „Rezervuota“ bei Saulės broliai.  
 
Daugiau informacijos el.paštu : bardai@midi.lt 
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PIRMADIENIS, GEGUŽĖS 2D.  
 
MIDI Stalo teniso turnyras 
VU MIF foje, Pradžia – 10 val. 
Hou, hou! MIDI jau ne už kalnų, o kartu ir stalo teniso džiaugsmai! Tad, jeigu turi rankas* 
(kojos nebūtinos), esi kupinas(-a) jaunatviškos energijos ir geros nuotaikos  - skubėk 
registruotis į MIDI Stalo teniso turnyrą. Mes pažadame begales smagiai praleisto laiko ir 
vertingus prizus. Laukiami visi MIF studentai, studentės ir ypač dėstytojai. Tad – iki 
susitikimo Gegužės 2d. MIFʼo foje nuo pat ankstyvo ryto. 

• - užtenka ir vienos rankos. 

Stalo teniso turnyre dalyvaus 32 žaidėjai, kurie varžysis pagal standartines šios sporto 
šakos taisykles. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu: tennis@midi.lt  
 
 
 
IT Konferencija 
VU MIF, 102 aud., Pradžia – 11 val. 
IT srities naujovės iš profesionalų lūpų, populiariausios ir labiausiai jaunimą dominančios 
šiuolaikinės aktualijos bei temos. Šioje konferencijoje turėsite galimybę paklausyti aukšto 
lygio specialistų, savo srities asų, kurie atvykę kalbės jums tokiomis temomis, kaip išmanieji  
telefonai (Microsoft atstovas), Agile (Vaidas Adomauskas), atviro kodo privalumai bei 
trūkumai; darbo sąlygos IT specialistams Lietuvoje bei užsienyje; progravimas praeityje ir 
dabar, ir ko galima tikėtis ateityje. Iš viso bus penki kalbėtojai, vienas iš jų – generalinio 
remėjo „Barclays“ atstovas.  
 
Registracija ir daugiau informacijos el.paštu : itkonf@midi.lt 
 

 
MIDI „Protų karai“ 
VU MIF, 101 aud., Pradžia – 19 val. 
MIDI „Protų karai“ -  tai puiki galimybė pasitikrinti savo sugebėjimus mąstyti, pakrutinti 
smegenis bei išsiaiškinti kas MIF'e daugiausiai žino.  
 
Žaidimas vyks komandomis, po 5-7 žaidėjus, iš kurių bent pusė turės būti MIFʻiečiai. Taip 
pat labai tikimasi sulaukti dėstytojų komandų, kurios varžytųsi kartu su studentais. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : protmusis@midi.lt 
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ANTRADIENIS, GEGUŽĖS 3D.  
 
MIDI Stalo futbolo turnyras 
VU MIF foje, Pradžia – 11 val. 
Stalo futbolo klubas „Foos-in“ MIFʻo foje įkurs savo mažąją rezidenciją, taigi visi žaidžiantys, 
mėstantys ar šiaip norintys pajusti, kas yra tikras stalo futbolas, yra kviečiami išbandyti savo 
jėgas MIDI Stalo futbolo dvejetų turnyre. Komandą turės sudaryti 2 žmonės, registruotis gali 
tik MIF`e studijuojantys studentai arba MIF dėstytojai.   
Iškart po turnyro lauks pramoginė rungtis „King of the Hill“, kuomet vieni prieš kitus lošia 
atsitiktiniai žmonės ir kartą pralaimėję iškart iškrenta – ir taip pusantros valandos, kol liks 
paskutinė komanda, kurios žaidėjai visus metus galės didžiuotis MIF`o stalo futbolo karalių 
titulu!  
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : stalofutbolas@midi.lt 
 
 
Finansų ir statistikos konferencija 
VU MIF, 102 aud., Pradžia – 13 val. 
Norite daugiau sužinoti apie bankininkystę ir finansus? O gal domitės statistika?  
Tuomet ateikite į Finansų ir statistikos konferenciją! Čia galėsite sužinoti, kaip dirba bankai 
ir ką veikia statistikos įmonės, pabendrauti su šių sričių ekspertais bei pasisemti naudingos 
patirties. Danske banko atstovai pasakos apie bankus, jų struktūras, darbo galimybes jame. 
Taip pat bus kalbama šiomis temomis: asmeniniai finansai ir jų valdymas 
(J.Varanauskienė); finansų rinkos (E.Čepulis); statistika, GFK (A.Ambrazevičienė); 
draudimo ypatumai (IF draudimo atstovai). Kalbėtojai stengsis pasakoti ne vien sausus 
faktus, tačiau ir apie savo asmeninę patirtį – kaip jie patys lipo karjerais laiptais, kas buvo 
sunkiausia, kas įdomiausia bei aktualiausia ir t.t. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : finansai@midi.lt 
 
 

 
MIDI Filmų vakaras 
Baras „V.Šopenas“  (Naugarduko g. 12, Vilnius) Pradžia – 19 val. 
Filmų vakaras - tai dar viena galimybė susiburti drauge ir praleisti smagų laiką. Šįmet mūsų 
visų laukia įdomūs, nekomerciniai, trumpametražiai filmai iš „Skalvijos“ kino teatro ir jauki 
atmosfera! 
 
Vilniaus kino šortai ir VU MIF SA pristato praėjusių metų vieną žiūriomiausią festivalio 
programą – LMTA kino ir TV operatorių baigiamųjų darbų peržiūrą bei ciklą "Lietuviškas 
peizažas". 

 
VILNIAUS KINO ŠORTAI – vienintelis tarptautinis jaunųjų kino kūrėjų festivalis Lietuvoje, 
pristatantis šviežiausius trumpametražius filmus iš viso pasaulio. Šeštus metus įvyksiantis 
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festivalis VILNIAUS KINO ŠORTAI kaip ir kasmet pristatys kino mokyklų studentų bei 
nepriklausomų jaunųjų kino kūrėjų naujausius darbus.  

 
MIDI Filmų vakaro metu rodysime štai šiuos filmus: 
 
LMTA kino ir TV operatorių baigiamieji darbai: 
Paukštelis (režisierius: Narvydas Naujalis) 
Svetimkūnis (režisierius: Martynas Petrošius) 
3 minutės (režisierė: Jurga Naraškevičiūtė) 
Naktinis siurprizas (režisierius: Darius Šlapelis) 
Nevykęs Scenarijus (režisierė: Kristina Sereikaitė) 
One Evening (režisierius: Eitvydas Doškus) 
Pažaiskime (režisierius: Andriejus Kazlauskas) 
Nesiseka šiandien (režisierė: Dovilė Šarutytė) 
Senelis (režisierius: Andrius Paškevičius) 
 
"Lietuviškas peizažas": 
Kryžiažodis (režisierė: Ieva Veiverytė) 
Laisvas kritimas (režisierius: Rokas Eltermanas) 
Lernavan (režisierius Marat Sargsyan) 

 
Daugiau informacijos el. paštu : filmai@midi.lt 
 
 
 
MIDI Naktynės 
Vilniaus senamiestis, VU MIF; Pradžia – 18 val. 
MIDI Naktynės – tai TELE2 remiamos orientacinės varžybos, kurios vyks vakare po Vilniaus 
senamiestį. Varžybas sudarys 10 komandų po 10 žaidėjų. 5 žaidėjai iš komandos keliaus 
po naktinį Vilnių ieškodami punktų, o likusiesi komandų nariai tuo metu spręst užduotis 
MIFʻe. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu: it@mifsa.lt 
 
 
 
 
TREČIADIENIS, GEGUŽĖS 4D.  
 
MIDI Pokerio turnyras 
Sportinio pokerio klubas “Du karaliai” (“Prospekto PUBʼas”, 3a. Gedimino pr. 2, 
Vilnius,  Pradžia – 10 val. 
Esi puikus strategas kovos lauke? Savo aštriu žvilgsniu nuspėjikiekvienąpriešininko ėjimą? 
Ar sėdi užsisklendęs šarvuose ir lauki tinkamos progos smogti? O galbūt mėgsti rizikuoti? 
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Nenuleidi rankų iki pat galo ir priverti priešininkus kapituliuoti? Kare visos priemonės geros, 
juk svarbiausia - pergalė! Tad jau dabar pradėk balnoti žirgus, kaldintis tūzus ir ruoškis 
perrėžti gerkles priešo karaliams! Lygiųjų čia nebus. Tai žūtbūtinis mūšis. Tai - MIDI 
Pokeris! 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu: pokeris@midi.lt 
 

 
MIDI Poezijos konkursas “Žvaigždžių valanda” 
VU MIF, auditorija dar tikslinama, Pradžia – 14 val. 
Jau tradicija tapęs doc. R. Kašubos ir studentų organizuojamas Poezijos konkursas, kurio 
metu tiek studentai, tiek dėstytojai galės parodyt, jog MIFʻo žmonės moka ne vien integruoti 
bei diferencijuoti, o ir deklamuoti eiles.  
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu: dienine@midi.lt 
 
 
MIDI Šokių vakaras: „Pašėlę katinai“ 
VU MIF, 101 aud., Pradžia – 18 val. 
Šokiai. Kiekvienam žmogui jie kažką reiškia, ir kiekvienas su jais vienaip ar kitaip susitinka. 
Kažkam šokiai pakelia nuotaiką, o kažkas jais tiesiog žavisi. Be abejo, neretas iš šokių 
pasisemia įkvėpimo.  
Visi, neabejingi šokiams, yra kviečiame į MIDI šokių vakarą ‚,Pašėlę katinaiʻʻ, kur atėjusieji 
galės gerai praleisti laiką ir stebėti įvairiausius šokius (nuo latina iki tautiškų, nuo swingʻo iki 
lindy hopʻo), jums parengtus tiek mėgėjų, tiek profesionalių šokėjų. Nusivylusių nebus! 
 
Daugiau informacijos el. paštu: sokiai@midi.lt 
 
 
 
KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS 5D.  
 
MIDI Dėstytojų „PRESS Konferencija” 
VU MIF, 101 aud., Pradžia – 14 val. 
Dar vienas tradicinis MIDI renginys – Dėstytojų PRESS Konferencija, kurioje dalyvaus 
keletas studentams įdomiausių dėstytojų. Jiems bus užduodami įdomiausi bei originaliausi 
pačių studentų sugalvoti klausimai. Puiki galimybė pasižiūrėti į MIFʻo dėstytojus per kitą 
prizmę, pažinti juos labiau kaip žmones, o ne mokslininkus.  
Po konferencijos bus skelbiamas aukcionas, kur kiekvienas turės progą įsigyti dėstytojų 
daiktų – galbūt netgi su parašu ir palinkėjimu.  
 
Daugiau informacijos el. paštu: press@midi.lt 
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MIDI „Šou tik merginoms“ 
VU MIF, 101 aud., Pradžia – 18 val. 
“Šou tik merginoms“ - vienas iš tradicija jau tapusių vakarinių MIDI renginių, skirtas pagerbti 
paneles. Kartu tai yra ir proga pasikviesti svečių iš kitų fakultetų.  Šių metų dalyviai parodys, 
kad jie yra gabūs ne tik matematikai bei informatikai. Renginio kulminacija bus finalinis 
vaikinų pasirodymas ir „aukcionas“ – simbolinis renginys, skirtas kiekvienai merginai gauti 
antrą šansą pabendrauti su ypač patikusiu vaikinu.  
 
Daugiau informacijos el. paštu: soutikmerginoms@midi.lt 
 
 
 
PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 6D. 
 
“Quake III” turnyras 
VU MIF foje, Pradžia – 10 val. 
Turnyras vyks naudojant Quake 3 Arena 1,32 versiją. Komandą sudarys trys nariai, iš kurių 
bent 2 žaidėjai turėtų studijuoti Matematikos ir Informatikos fakultete. Žaidimas vyks „single 
elimination“ režimu, kai pralošusi komanda iškrenta. Dalyvių kiekis nėra apibrėžtas,  tad 
viskas priklausys nuo užsiregistravusių žmonių skaičiaus. Detalesnė informacija ir taisyklės 
bus paskelbtos registracijos metu. 
 
Registracija ir daugiau informacijos el. paštu : q2@midi.lt 
 
 
Microsoft “Kinect”  
VU MIF foje, Pradžia – 11 val. 
Smagus šeštadienio popietės praleidimas žaidžiant su Microsoft kompanijos duodama 
kompiuterine įranga Xbox 360 Kinect. Tai yra žmogaus judesius sugebantis atpažinti 
konsolės Xbox 360 priedas. Žaidimas kompiuteriu ir sportas dar niekad nebuvo taip arti! 
 
Daugiau informacijos el. paštu : ugnius.dovidauskas@gmail.com 
 
 
 
MIDI Roko opera 2011 “Viduramžiai rytoj” 
Ūkio banko teatro arena (Olimpiečių g. 3, Vilnius), Durys – 20 val.Pradžia – 21 val. 
Jau seniai tradicija bei MIDI veidu tapęs renginys įvyks ir šiais metais. Dar vasarą 
prasidėjusius bei nuo tada iki pat gegužės 6-os dienos vyksiančius darbų rezultatus, kai 
paprasti studentai, pasitelkę minimalius resursus, sukuria profesionalų renginį, galėsite 
išvysti ir įvertinti patys. Šiais metais MIDI tema – Viduramžiai, taip kad laukite iškilmingų bei 
didingų natų Roko operos metu! 
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Iškart po Roko operos : Skyders, G & G Sindikatas, Kim Wyld (Metal on Metal).  
 
Daugiau informacijos: http://rokooperos.midi.lt 
 
 
 
RENGINIAI, VYKSIANTYS VISĄ MIDI SAVAITĘ 
 
MIDI Žaidimas “Miciaus kodas” 
Seniau vykęs MIDI žaidimas šiais metais vėl sugrįžta! Tik šiek tiek pakeista forma ir 
pavadinimu. Šių metų “Programuotojų turnyre” bus patikrintos visos kiečiausių MIF'o geek'ų 
žinios. Turnyro dalyviai turės spręsti pačias įvairiausias užduotis: nuo paprastų 
universitetinio testo lygio algoritmų suvokimo iki pačiais komplikuočiausiais būdais 
užšifruotų pranešimų dešifravimo. Dalyviams prireiks gerų multimedijos, programavimo, 
informatikos, istorijos žinių, o taipogi greitos orientacijos, "out-of-the-box" mąstymo bei gero 
MIF'o geografinio išmanymo. Labai neblogas mūsų ruošiamo žaidimo analogas būtų : 
http://www.deathball.net/notpron/.  
 
O pakovoti dėl geriausių vietų tikrai verta: Šių metų pagrindinis turnyro remėjas, UAB 
'Sintagma' pirmosios vietos nugalėtojams(-ui) skiria net 1000 LT! Antrosios vietos laimėtojui 
– 500 LT, trečiosios – 300 LT. Turnyras prasideda pirmąją MIDI dieną, būtent tada bus 
atidaryta registracija ir paskelbta daugiau informacijos. 
 
Daugiau informacijos: simonasj.bcw@gmail.com 
 


