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Darbu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi
Digitālā druka
Loksnes izmērs – līdz 320×450 mm, apdrukas laukums – 315x445 mm
Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK vai Grayscale krāsās, ar rastra attēlu izšķirtspēju 300 dpi, uzlaides
apgriešanai – 2 mm uz katru pusi.
Darbi tiek pieņemti šādās programmās:







Adobe Illustrator – versija līdz CS5, EPS vai PDF formātā, teksti pārvērsti līknēs (outlines). Vairāku lappušu
darbos katrai lappusei jābūt atsevišķā EPS failā
Adobe Photoshop – TIFF formātā bez slāņiem (layers)!!, JPEG formātā ar kompresijas pakāpi vismaz 8.
Adobe Acrobat – arī daudzlapu (multipage) dokumenti ar vienādiem lapas izmēriem
Corel Draw – versija līdz 15, teksti pārvērsti līknēs (curves), daudzu lapu dokumenti jāizklāj pa lappusēm
(multipage document)
Adobe InDesign – līdzi jābūt izmantotajiem fontiem un attēliem (linked images)
visiem melnajiem tekstiem un objektiem jāsatur tikai 100% melnā krāsa

Ofseta druka
Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK ,Pantone vai Grayscale krāsās, ar rastra attēlu izšķirtspēju 300 dpi,
uzlaides apgriešanai – 3 mm uz katru pusi.
Darbi tiek pieņemti šādās programmās:






Adobe Illustrator – versija līdz CS5, EPS vai PDF formātā, teksti pārvērsti līknēs (outlines). Vairāku lappušu
darbos katrai lappusei jābūt atsevišķā EPS failā
Adobe Acrobat – arī daudzlapu (multipage) dokumenti ar vienādiem lapas izmēriem
Corel Draw – versija līdz 15, teksti pārvērsti līknēs (curves), daudzu lapu dokumenti jāizklāj pa lappusēm
(multipage document)
Adobe InDesign – līdzi jābūt izmantotajiem fontiem un attēliem (linked images)
visiem melnajiem tekstiem jāsatur tikai 100% melnā krāsa

Lielformāta druka
Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK vai Grayscale krāsās.
Līdz 10m² – 1:1 ar rastra attēlu izšķirtspēju 150 dpi
Virs 10m² – 1: 10 ar rastra attēlu izšķirtspēju 300 dpi
Uzlaides apgriešanai nav nepieciešamas.
Darbi tiek pieņemti šādās programmās:




Adobe Ilustrator – EPS vai AI formātā, teksti pārvērsti līknēs (outlines), izmantotie efekti jārasterizē (expand
aperance)
Adobe Photoshop – TIFF formātā bez slāņiem (layers)!!, JPEG formātā ar kompresijas pakāpi vismaz 8.
Corel Draw – versija līdz 15, teksti pārvērsti līknēs (curves), izmantotie efekti jārasterizē (convert to bitmap)

Darbu iesniegšana
Darbus var iesniegt sūtot uz e‐pastu, datu nesējos nododot failus ofisā Cesu ielā 20‐1 vai izvietojot uz ftp (jautāt
menedžeriem).

