
Tehniskās prasības maketu sagatavošanai sietspiedei

• Failā jābūt kompozītattēlam(gatavās produkcijas attēlam) un melnbaltus 
attēlus ar atsevišķi pa krāsām sadalītiem objektiem, kas atbilst katrai no 
drukai paredzētajām krāsām (spot color).

• Krāsām ir jābūt definētām pēc Pantone kataloga. Balto un melno var 
apzīmēt kā “black” un “white”.

1. Dokumenta 

lappuses izmērs

2. Maketa apgriešanas 

līnijas izmērs(šajā 

piemērā vizītkartes 

izmērs)

3. Pārlaide apgriešanai

4. Materiāla krāsa 

(piemērā dzeltenais 

dekoratīvais papīrs)

5. Drukas krāsa-

numurs

6. Pasūtījuma apraksts 

Vienpūsīga vizitkarte 100 gab.
Krāsas: Black, Pantone 639 C, Pantone 716 C
Papīrs: Kaskad Oriole Gold 250 g
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Vispārējās tehniskās prasības drukas failu maketiem
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Drukas faili jāiesniedz sekojošos vektorformātos:

• CDR – CorelDraw versija līdz X8

• PDF – Adobe Acrobat versija līdz Acrobat DC

• EPS – Postscript2 un Postscript3 versija

• AI –  Adobe Illustrator versija līdz CC

Faila nosaukumā drīkst būt latīņu burti, cipari, domuzīmes un pasvītrojums. 

Krievu vai latviešu simboli nedrīkst būt. Vēlams norādīt arī gatavās lapas 

izmēru. 

Faila nosaukuma piemērs: Riga_card_200x110mm.pdf  

Fotogrāfijas kvalitatīvai drukai ar precīzu krāsu pārnesi jāiesniedz 

formātā: 

• TIF (kompresija LZV, krāsu modelis CMYK) 

Jebura cita formāta attēlam var būt nepieciešama papildus apstrāde, kas 

attiecīgi var palielināt pasūtījuma cenu.

Maketa raksturlielumi:

• Lappuses izmēram dokumentā ir jāatbilst lapas apgriešanas izmēram      .

• Katrā dokumenta lappusē  ir jābūt vienas lappuses maketam. Makets ar 

vairākām lappusēm ir jāsaglabā kā dokuments ar vairākām lappusēm vai arī 

atsevišķos dokumentos pa vienai lappusei.

Svarīgi ieteikumi maketa sagatavošanai::

• Lai teksta informācijā nerastos kļūdas vai nenotiktu šriftu maiņa, visus 

tekstus jāpārvērš līknēs (convert to curves vai convert to outlines)!  

• Lai nerastos problēmas ar krāsu pārnesi, visu objektu krāsām jābūt CMYK.

• Lai atsevišķiem objektiem maketā nerastos izkropļojumi vai tie nepazustu, 

tad visiem efektiem (dažādi caurspīdīguma efekti) jābūt pārvērstiem bildē 

(convert to bitmap).
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• Attēliem jābūt formātā bitmap 1 bit un izšķirtspēja 600 dpi.

• Lai gatavam produktam nebūtu balta maliņa, tad krāsains fons un jebkuri 
objekti kas ir iziet ārpus gatavas produkcijas malai ir jāveido ar griešanas 
malas pārlaidi (bleed size)         5mm.

• Nepareiza vai nepilnīga maketa faila sagatavošana prasa papildus 
apstrādi un attiecīgi var palielināties pasūtījuma cena.
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