
PRASĪBAS FAILIEM
DARBU IESNIEGŠANA
Vēlamais darba faila formāts ir PDF. 
PDF failam ir jāatbilst visām PDF/X-1a:2001 standarta prasībām. Citos formātos vai 
programmās sagatavotus darbus pieņem iepriekš saskaņojot ar mūsu repro centru.
Darbus, kuri ir izpildīti MS O�ce programmās, nevar uzskatīt par maketiem!

Jautājumiem un sīkākai informācijai:
E-pasts: uldis@cittip.lv.
Tel.: + 371 29410210.

IETEIKUMI FAILU SAGATAVOŠANAI
• darba failā jāiekļauj visas izmantotās sastāvdaļas: fontus, bildes, ieslēgtas 
apgriešanas markas (crop marks);
• katrai lapaspusei jābūt atsevišķā lapā (neizmantot spread);
• ja darbs tiek apdrukāts līdz lapas malai, jābūt pārlaidei ne mazākai kā 3 mm
(pārlaidei vēlams būt vienādai visiem objektiem);
• visiem melnajiem tekstiem jāsatur tikai 100% melnā krāsa;
• darbā drīkst izmantot tikai CMYK un/vai PANTONE krāsas (neatstāt RGB, Lab, Index
krāsās);
• ja jādrukā kāda speckrāsa (Pantone, sudrabs, zelts), darbā sagatavo to kā SPOT
krāsu;
• ja darbs ir jāizcērt, tajā pašā failā ir jāizveido arī cirtņa forma. Cirtņa formai ir jābūt
SPOT krāsā;
• darba failā ievietotos attēlus ieteicams palielināt vai samazināt ne vairāk kā ±15%;
• ja neliela izmēra teksts, logo u.c. sīkas detaļas, tās tiek sagatavotas Photoshop
formātā, darba iesniedzējs pats uzņemas atbildību par drukas kvalitāti;
• poligrāfijas prasībām atbilstošā optimālā izšķirtspēja būtu - 260-350 pixels/inch;
• darba failam ir jābūt kompozītā (darbus nevajag dalīt pa krāsām);
• necentieties veidot montāžas;
• par darba saturu, tekstu un tā autortiesībām atbildīgs ir darba iesniedzējs;
• darbam līdzi jādod makets un ziņas par darbu - apgriezta darba formāts un citi
raksturīgi izmēri (piemēram, locījuma vietas); krāsas, vai ir izmantotas speciālas
krāsas un kādas;
• žurnāliem, grāmatām u.c. maketa lapām jābūt sakārtotām pareizā secībā,
sastiprinātām.
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