
 LMG (Lietuvos Miestelių Gyvenimas) projekto Forumas pasiekiamas: www.lmg.lt/forumas 

(Toliau forumas) 

 

 LMG (Lietuvos Miestelių Gyvenimas) projekto SA:MP Serveris pasiekiamas: 
91.211.244.8:7777 arba samp.lmg.lt (Toliau serveris) 

 

 LMG (Lietuvos Miestelių Gyvenimas) projekto TeamSpeak serveris pasiekiamas: 
77.241.198.148:9987 arba ts.lmg.lt (Toliau TeamSpeak) 

 

 Pgr. Administracija – Asmenys (Nurodyti ČIA) kurie administruoja LMG projektą. 

 

 

Forumo bendrosios taisyklės: 
1. Visos šios taisyklės taikomos visiem forumą naudojantiem asmenim. Jeigu su taisyklėmis 

nesutinkate, negalite naudotis LMG forumu. 

2. Reguliariai tikrinkite šią temą, Pgr. administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles bet 

kada. 

3. Forumo nario slapyvardis privalo būti Vardas_Pavardė formos. Leidžiama naudoti 

papildomą „_“ simbolį prieš/po naudotos formos arba be jo, bet tik tuomet jeigu 

Vardas_Pavardė forma jau užimta. (pvz.: Edga_Kesa_, _Jason_Franklin, Edga__Kesa_, 

JasonFranklin). 

4. Forumo nariui draudžiama reklamuoti kitus SA-MP ar kitų žaidimų serverius, projektus ir jų 

tinklapius. 

5. Forumo narys apie pastebėtą klaidą forume privalo nedelsiant pranešti Pagr. administracijai 

(kontaktai). 

6. Forume nariui draudžiama vartoti: įžeidimus, keiksmažodžius ar kitokius pažeminimus prieš 

kitus forumo narius. 

7. Forumo narys, kuris rašo naują temą arba pranešimą turėtų atsižvelgti į rašomos skilties 

taisykles, taip pat tikėtina, jog joje gali būti svarbūs pastebėjimai bei smulkios taisyklės. 

8. Forumo nario pranešimai temose turi būti sudarytai iš minimum 5 žodžių. Negalite rašyti 

pranešimų kurie nesusija su tema (Angl. „Off-Topic“) temose. 

9. Kiekvienas forumo narys turi saugoti savo prisijungimo duomenys ir jų neatskleisti kitiems.  

10. Forumo nariai negali pardavinėti/pirkti forumo vartotojų/reputacijos taškų ar kitų forumo 

elementų. 

11. Forumo nariai atsako už savo paskelbtą turinį forume (Pgr. Administracija už Jūsų turinį 

neatsako). 

12. Forumo nariai negali skelbti netinkamo turinio forume (pvz.: pornografinio, nepilnamečiam 

netinkančio turinio, smurto, privačių asmens duomenų ir kitokio LR įstatymus pažeidžiančio 

turinio). 

13. Visiem forumo lankytojam draudžiama bet, kaip (pvz.: platinti neleistinas programas, kelti 

virusus, naudoti neleistinas programas ir kt.) kenkti forumui. 

14. Pažeisdami forumo bendrąsias taisykles ar kitaip nusižengus (Nutaria Pagr. Administracija) 

būsite įspėjami Pagr. Administracijos arba Globalių moderatorių. Surinkus 10 įspėjimų 

būsite automatiškai užblokuotas ir negalėsite naudotis forumu. Vienintelis būdas 

atsiblokuoti perkant forumo atsiblokavimo paslaugą. 

  

Serverio bendrosios taisyklės: 
1. Visos šios taisyklės taikomos serverio žaidėjams. Jeigu su taisyklėmis nesutinkate, negalite 

žaisti LMG serveryje. 

http://www.lmg.lt/forumas
http://www.lmg.lt/kontaktai
http://www.lmg.lt/kontaktai
http://www.lmg.lt/webunban


2. Reguliariai tikrinkite šią temą, projekto administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles bet 

kada. 

3. Privalote vykdyti pagr. administracijos ar (ir) kitų LMG serverio prižiūrėtojų nurodymų 

(jeigu prižiūrėtojai elgiasi netinkamai – praneškite). 

4. Registruojantis serveryje, žaidėjas turi naudoti tik tinkamą slapyvardį – Vardas_Pavardė 

forma. Neleidžiami lietuviški rašmenys, skaičiai bei kiti netinkami simboliai. Slapyvardyje 

negali būti įžeidimų ar keiksmažodžių, juo labiau reklaminio turinio. 

5. Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (Pvz. čytai, cleo modifikacijos, parkour, 

ledo modifikacijos, smooth camera ir t.t.), kurių dėka būtumėte pranašesnis už kitus 

žaidėjus. Naudotis „Smooth camera“ leidžiama tik gavus leidimą iš serverio prižiūrėtojų 

arba vaizdo įrašų moderatoriaus. 

6. Serverio žaidėjui draudžiama reklamuoti kitus SA-MP ar kitų žaidimų serverius, projektus ir 

jų tinklapius. 

7. Serverio žaidėjas pastebėjęs klaidą LMG serveryje nedelsiant turi pranešti apie ją forume 

» Serverio klaidos skiltyje arba pagr. administracijai naudojantis pateiktais 

susisiekimo kontaktais. 

8. Negalima apgaudinėti, kenkti, keiktis ar įžėidinėti kitus serverio žaidėjus. 

9. Negalima parduoti ar (ir) pirkti serverio elementų (Pvz. Serverio pinigai, reputacija, taškai, 

vartotojo sąsajos ir t.t) už realius pinigus iš kitų asmenų (Galima pirkti projekto paslaugas). 

10. Turite saugoti savo paskyros duomenys, jų nedalinti pašaliniams asmenims. Jeigu paskyra 

buvo pavogta arba užmirštas slaptažodis, susigrąžinkite vartotojo paskyrą ČIA. Paskyrą gali 

grąžinti tik LMG pagr. administracija, būkite atidūs! 

11. Stenkitės netrukdyti žaisti kitiems žaidėjams, laikykitės kelių eismo taisyklių (K.E.T.), 

masiškai nešaudykite žaidėjų.  

12. Serverio žaidėjas atsako už savo paskelbtą turinį serveryje (Pgr. Administracija už Jūsų 

turinį neatsako). 

13. Serverio žaidėjas negali skelbti netinkamo turinio serveryje (pvz.: nelegalių nuorodų, 

nepilnamečiam netinkančio turinio, privačių asmens duomenų ir kitokio LR įstatymus 

pažeidžiančio turinio). 

14. Visiem serverio lankytojam draudžiama bet, kaip (pvz.: platinti neleistinas programas, kelti 

virusus, naudoti serverio klaidas savo labui, naudoti neleistinas programas ir kt.) kenkti 

serveriui.  

15. Už šių taisyklių nesilaikymą Serveryje galite būti baudžiamas. 

 Užblokavimas (skiriamas vartotojui, 3 kartus gavus skiriamas IP adreso 

užblokavimas): 

Čytinimas, Reklamavimas; Kenkimas serveriui; Serverio klaidų naudojimas savo 

labui; Vartotojų vogimas; Serverio elementų pirkimas ar (ir) pardavinėjimas už 

realius pinigus iš kitų asmenų. 

 Laikinas užblokavimas (skiriamas vartotojui, bausmės laikas terminuotas): 

Apgaudinėjimas; Naujokų žudymas; Trukdymas laikyti teises; Blogas /kviesti 

naudojimas 3 kartus; Mėginimas papirkti Administratorių ar (ir) Direktorių; 

Neoficialios gaujos platinimas; Event ar (ir) atrankos trukdymas (administratoriam); 

CJ drabužių devėjimas 3 kartus. 

 Išspirimas (skiriamas vartotojui, priverstinai pašalinamas iš serverio): 

Blogas /(p)admins naudojimas, /direktoriam, /kviesti naudojimas; Bloga naujoko 

V_P forma (mažiau kaip 3,000 XP); AFK būvimas, kai tai trukdo kitiem; Mušimasis 

kalėjime, ne ringe; CJ drabužiai. 

 Kalėjimas (skiriamas vartotojui, atsijungus bausmės terminas nemažėja): 

DIDELIS Death-Match Miesteliuose; DIDELIS Non-Rp Miesteliuose; 

http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/222-spv-serverio-pri%C5%BEi%C5%ABr%C4%97toj%C5%B3-vadovyb%C4%97/
http://www.lmg.lt/klaidos
http://www.lmg.lt/kontaktai
http://www.lmg.lt/pamirsau


Darbinės/Nuosavos mašinos palikimas (trukdo kitiem); Relog, kai esi sugautas 

teisėsaugos; Mašinų vogimas; Atrankos trukdymas; Event trukdymas. 

 Užtildymas (skiriamas vartotojui, atsijungus bausmės terminas nemažėja): 

Keiksmažodžiai; Įžeidinėjimai; Rašymas per /v, /s, /e, /y, /d ne pagal paskirtį; 

Keiksmažodžiai per /(p)admins, /vips, /direktoriam; Flood/Spam (Daugiau, kaip 5 

žinutės vienu metu). 

  

TeamSpeak serverio bendrosios taisyklės: 
1. Visos šios taisyklės taikomos TeamSpeak serverio lankytojams. Jeigu su taisyklėmis 

nesutinkate Jums draudžiama lankytis TeamSpeak serveryje. 

2. Reguliariai tikrinkite šią temą, projekto administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles bet 

kada. 

3. Privalote vykdyti pagr. administracijos ar (ir) kitų LMG TeamSpeak serverio moderatorių 

nurodymų (jeigu moderatoriai elgiasi netinkamai – praneškite). 

4. Lankydamiesi LMG TeamSpeak serveryje naudokite Vardas_Pavardės forma atitinkantį 

slapyvardį. 

5. Lankytojui draudžiama reklamuoti kitus SA-MP ar kitų žaidimų serverius, projektus ir jų 

tinklapius. 

6. Lankytojas privalo gerbti kitus besilankančius narius, jų neįžeidinėti, nekeikti, nesmerkti ar 

kitaip jų nežeminti. 

7. Draudžiama naudoti „Whisper“ (galimybę kalbėti per visus kanalus – nebūnant juose).  

8. Draudžiama kenkti kitiems lankytojams ar TeamSpeak serveriui (trinant, redaguojant 

kanalus, platinant virusus, atakuojant serverį ir t.t.). 

9. Draudžiama leisti muziką ne muzikos kanale (nebent tokius veiksmus leidžia atlikinėti pagr. 

administracija ar kiti LMG TeamSpeak serverio moderatoriai). 

10. Negalite būti „spacer“ kanale neinformavus (nepranešus) moderatorių. Negalite ištisai rašyti 

bereikalingas žinutes. 

11. Draudžiama: skelbti jog parduodate ar (ir) perkate tam tikrus daiktus (ne skelbimų portalas); 

įrašinėti pokalbius be kitų lankytojų sutikimo; apgaudinėti, meluoti, grasinti ar kitaip 

gąsdinti kitus lankytojus. 

12. Negalite leisti įvairius pašalinius garsus, naudotis „VoiceChanger“ (balso 

apdorojimo) programomis. 

13. Negalima parduoti ar (ir) pirkti TeamSpeak elementų (Pvz. Vartotojų Identity ir t.t) už 

realius pinigus iš kitų asmenų (Galima pirkti projekto paslaugas). 

14. Turite saugoti savo paskyros duomenys (šiuo metu vartotojo identity), jų nedalinti 

pašaliniams asmenims.  

15. TeamSpeak lankytojas atsako už savo paskelbtą turinį TeamSpeak serveryje (Pgr. 

Administracija už Jūsų turinį neatsako). 

16. TeamSpeak lankytojas negali skelbti netinkamo turinio TeamSpeak serveryje (pvz.: 

nelegalių nuorodų, nepilnamečiam netinkančio turinio, privačių asmens duomenų ir kitokio 

LR įstatymus pažeidžiančio turinio).  

17. Visos bausmės pateiktos TeamSpeak serveryje. Už šių taisyklių nesilaikymą būsite 

baudžiami. 

  

Turėdami VIP statusą (serveryje), laikotės ČIA pateiktų taisyklių. 

Turėdami Administratoriaus statusą (serveryje), laikotės ČIA pateiktų taisyklių. 
  

Rekomenduojama: peržiūrėti kitas LMG Serverio prižiūrėtojų sukurtas taisykles, pastebėjimus bei 

jų teikiama informacija: 

Atsiblokavimo anketos, Užblokavimo anketos, Emigracija, Direktoriai, Klubai/Gaujos/Mafijos. 

http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/239-tsmv-teamspeak-moderatori%C5%B3-vadovyb%C4%97/
http://www.lmg.lt/taisykles/serverio/vip.pdf
http://www.lmg.lt/taisykles/serverio/admin.pdf
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/216-serverio/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/216-serverio/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/23-u%C5%BEblokavimo-anketos/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/23-u%C5%BEblokavimo-anketos/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/17-emigracija/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/28-direktoriai/
http://www.lmg.lt/forumas/index.php/forum/11-klubai-gaujos-mafijos/


 

Rekomenduojama: taip pat peržiūrėti paslaugų sąlygų neperžiūrėjus ar nesutikus su šiom 

salygomis paslaugų LMG projekte pirkti negalima. 
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