
Šis leidinys yra UAB „Spaudos idėjos” nuosavybė. 

Kūrybinis darbas gali būti naudojamas asmeniškai 
ir juo galima dalytis su sąlyga, 

kad autorinis darbas nebus naudojamas 
komerciniams tikslams. 

Naudoti jį antriniams darbams 
be autoriaus sutikimo yra draudžiama.



Skaitmeninė spauda. Spalvingumas

Spalvingumas  - spaudoje naudojamų spalvų kiekis. Skaitmeninėje spaudoje naudojamos 
keturios spalvos - CMYK.

Spalvingumo keitimas:
Adobe Illustrator:  File -> Document Color Mode (tai tik dokumento spalvos modelio nustatymas. 
Naudojamiems taškinės grafikos elementams, pvz. nuotraukoms, spalvos modelį reikia nustatyti 
naudojantis Adobe Photoshop).
Adobe Photoshop:  Image -> Mode
Adobe InDesign:  Spalvingumą reikia keisti tik naudojamiems elementams, ne pačiam dokumentui.

CMYK  (Cyan, Magenta, Yellow, Key) 
spalvos naudojamos skaitmeninėje ir 

ofsetinėje spaudoje.
Tai - specialus spausdintuvams skirtas 

spalvų modelis.

RGB (Red, Green, Blue) spalvos 
naudojamos elektroninėje erdvėje: 

prezentacijose, televizijoje, internete.
Tai spalvos, matomos plika akimi.

PANTONE (PMS Pantone Matching 
System) spalvos naudojamos ofse- 
tinėje ir šilkografinėje spaudoje ant 
popieriaus ir kitų paviršių. Tai - iš anks-
to pagal paletę sumaišyti dažai, turin-
tys individualius kodus. Dažniausiai 
šie kodai naudojami įmonių firminio 
stiliaus paletėse.

RGB spalvų sukūrimas naudojantis CMYK
Atitinkamai maišant spalvas Cyan, Magenta ir Yellow, 

sukuriamos spalvos Red, Green ir Blue. Juoda, tačiau primenanti tam-
siai pilką spalva, gaunama kartu sumaišant  Cyan, Magenta ir Yellow. 
Norint išgauti tikrą juodą spalvą pasitelkiamas Key - šviesumą arba 

tamsumą reguliuojantis parametras. 100% Key yra lygu juodai spalvai.

Norint apibūdinti, kiek spalvų bus spaudoje, yra vartojamos santrumpos, pvz.:
4+4 (dvipusė spalvota spauda)
2+1 (vienoje pusėje dvi spalvos, kitoje - viena, 
pvz. vienoje pusėje žalia ir balta, kitoje - tik žalia).

1+0 (viena pusė, viena spalva, pvz. juoda)
2+0 (viena pusė, dvi spalvos, pvz. juoda ir rožinė)
4+0 (vienpusė spalvota spauda)
4+1 (viena pusė spalvota, kita, pvz. juoda)



Skaitmeninė spauda. Grafika, rezoliucija

Taškinė/rastrinė grafika - grafika, kurioje paveikslėlis yra sudaromas iš mažų spalvinių taškų, 
t.y. pikselių. Taškinės grafikos kokybė priklauso nuo spalvinių taškų skaičiaus. Ši grafika 
dažniausiai įžvelgiama nuotraukose ar paveikslėliuose, kurie yra sudaryti iš mažo spalvinių 
taškų skaičiaus.

PPI/DPI (pixels per inch/dots per inch) - matmuo, nurodantis, kiek „taškų” (t.y. spalvos 
taškų) tenka vienam coliui. Kuo didesnis PPI, tuo daugiau spalvinių taškų sudaro vieną 
taškinės grafikos objektą, ir linijos atrodo švelnesnės. Esant mažam PPI, išryškėja vadi-
namieji “kvadratukai”, arba pikseliai.

Vektorinė grafika - grafika, kurią sudaro kreivės. Vektorinė grafika pasižymi tuo, jog nesvar-
bu, kaip ją didinsi ar mažinsi, ji išliks tokios pat kokybės. Vektorinei grafikai DPI nesudaro 
įtakos, nebent ji yra saugoma ne vektorikai skirtu formatu. Tokia grafika yra naudojama 
logotipų kūrime, plačiaformatėje spaudoje, lazerio, frezavimo failų paruošime, šilkografijo-
je, tamponavime ir t.t., kur reikalingos kreivės, linijos arba norima aukštos kokybės.

Rezoliucija: 72 DPI Rezoliucija: 300 DPI Vektorinė grafika/kreivės

Standartinė rezoliucija internetui/web: 72 DPI
Standartinė rezoliucija spaudai: 300 DPI

JEI NAUDOJAMA TAŠKINĖ GRAFIKA, PVZ. NUOTRAUKA, JAU YRA LABAI MAŽO 
DPI/KOKYBĖS, REZOLIUCIJOS PAKĖLIMAS PAGELBĖS TIK MINIMALIAI.



Skaitmeninė spauda. Rezoliucija, failų formatai

Rezoliucijos pakeitimas Adobe Photoshop programoje: Image -> Image Size ->  
Document Size -> Resolution

Formatai:
• .JPG, .PNG, .BMP, .GIF - taškinės grafikos formatai, tinkamiausi naudojimui internete dėl jų 

žemesnio failo dydžio.
• .PSD - darbinio Adobe Photoshop failo formatas.
• .PDF - pagrindinis spaudos formatas, skirtas tiek taškinei, tiek vektorinei grafikai.
• .AI - darbinio Adobe Illustrator failo formatas.
• .PSD - darbinio Adobe Photoshop failo formatas.
• .INDD - darbinio Adobe InDesign failo formatas.
• .TIFF - formatas, tinkamas aukštos kokybės nuotraukoms.
• .CDR, .EPS - formatas, tinkamas vektoriniams objektams.

ĮSIDEMĖKITE, JOG TAI, AR IŠLIKS VEKTORINĖ AR TAŠKINĖ GRAFIKA, 
GALUTINAI LEMIA FAILO, O NE JO ELEMENTŲ FORMATAS.

TAŠKINĖS GRAFIKOS PROGRAMOS, TOKIOS KAIP ADOBE PHOTOSHOP
KURIA TAŠKINĖS, NE VEKTORINĖS GRAFIKOS FAILUS.

Programų pavyzdžiai*:
•	 Adobe Illustrator - programa, skirta vektorinei grafikai tvarkyti;
•	 Adobe Photoshop - programa, skirta taškinei grafikai, daugiausia retušuoti nuotraukoms;
•	 Adobe InDesign - programa, skirta leidiniams kurti, naudojanti tiek vektorinius, tiek taškinius 

elementus;
•	 CorelDRAW - programa, skirta grafiniam dizainui, vektorinei grafikai.

* Visos šios programos yra naudojamos ir UAB „Spaudos idėjos”.

NEREKOMENDUOJAME SIŲSTI DARBINIŲ FAILŲ, NES GALI „NUŠOKTI” NUOTRAUKOS, DINGTI 
ŠRIFTAI AR PAN. ESANT REIKALUI SIŲSTI DARBINIUS FAILUS, JIE TURI BŪTI TVARKINGI, SIUNČIAMI 

KARTU SU VISAIS NAUDOJAMAIS ELEMENTAIS (GRAFIKA, ŠRIFTAIS IR PAN.).



Skaitmeninė spauda. Šriftai, kreivinimas

Šriftas - rašto simbolių grafinis pavidalas. Dalis šriftų yra įrašyti į kompiuterių sistemas, 
tokie kaip Times New Roman, Arial ar Cambria. Tačiau yra ir šriftų, kurių tiek kompiuteryje, 
tiek programoje nėra, ir juos tenka įsirašyti. 

Jei sudarytame makete buvo panau-
dotas toks „įrašytas” šriftas, ir maketas 
buvo nusiųstas kitam asmeniui, kurio 
kompiuteryje to šrifto tiesiog nėra, jo 
kompiuteris, atidarant failą, automa-
tiškai ieško artimiausio atitikmens, ir 
Jūsų rastas šriftas pakeičiamas visai kitu, 
o tekstas dėl tokio formatavimo išlaksto.

Siekiant išvengti tokio šrifto „pametimo”, egzistuoja pavertimas į kreives, arba 
„Create Outlines”.  Sukreivinus turimus šriftus, jie išlaiko savo išvaizdą ir poziciją makete.

PAVERTUS TEKSTĄ Į KREIVES, PATIES TEKSTO NEBEGALIMA KEISTI, TIK JO DYDĮ ARBA POZICIJĄ. 
TAI - KOMANDA, KURIĄ TURITE ATLIKTI MAKETAVIMO PABAIGOJE, PRIEŠ JĮ ATIDUODANT SPAUDAI.

Type -> Create Outlines.

Teksto pavertimas kreivėmis Adobe Illustrator:

Jei šriftas yra išskirtinai sukurtas įmonei, yra kaip nors 
apsaugotas, licenzijuotas ar pan., neužkreivinti šriftai 
spaudoje pasirodo išbrauktais langeliais. Tai gali būti 
ir visas šriftas, ir viena raidė. Dažniausiai tai pasitaiko 
su lietuviškais rašmenimis arba simboliais (glyphs).

Šriftas



A

B

Plačiaformatė spauda.  Rezoliucija

Plačiaformatėje spaudoje įprasta naudoti 300-1440 DPI rezoliuciją. 

Lauko reklamai rezoliucija gali būti 300+ DPI rezoliucijos, nes informacijos gavėjas, 
kuris matys reklamą, matys ją iš tolo, todėl, net jei tokios rezoliucijos failas šiek tiek 
pikseliuojasi, yra didelė tikimybė, jog bendras vaizdas nenukentės (paveikslėlyje - A 
reklama, esanti toliau nuo informacijos gavėjo). 

Plačiaformatei spaudai, skirtai naudoti viduje, rekomenduojama 720 ir daugiau DPI, 
nes informacijos gavėjas būna sąlyginai arti, ir atsiradę „kvadratukai” gali būti paste-
bimi (paveikslėlyje - B reklama, esanti arčiau informacijos gavėjo).

PRIMENAME, JOG JEI FAILĄ SUDARO VEKTORINIAI ELEMENTAI IR PATS 
FAILAS YRA IŠSAUGOTAS VEKTORINĖS GRAFIKOS FORMATU, UŽTIKRINAMA 

PATI AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ.

Failų formatai tinkami tokie pat, kaip skaitmeninėje spaudoje (žr. „Skaitmeninė spau-
da. Rezoliucija, failų formatai”), tačiau rekomenduojama naudoti vektorinei grafikai  
skirtus formatus, ir maketą tvarkyti taip pat vektorinei grafikai skirtose programose.



Plačiaformatė spauda.  Popierius, lipdukas, backlitas

Popierius - plačiaformatėje spaudoje naudojame popieriaus rulonus.

Failo paruošimas:
CMYK spalvingumas, bent 2 mm užlaidos.

Backlitas - pusiau skaidri medžiaga, naudojama ant konstrukcijų su vidiniu apšvietimu. 
Backlitas užtikrina tolygų šviesos paskirstymą dėl apatinio matinio balto sluoksnio ir 
išlaiko vaizdo ryškumą. Daugiausia naudojama šviesdėžėms arba paneliams.

Failo paruošimas:
CMYK spalvingumas, užlaidos nebūtinos.

Lipdukas - medžiaga, kurios viena pusė - lipni. Spausdiname ant blizgaus arba 
skaidraus lipduko.
Failo paruošimas:
CMYK spalvingumas, bent 2 mm užlaidos. Jei lipdukas klijuojasi ant plokštės, ir 
reikalingi užlenkti kraštai, reikia bent 2 cm užlaidos.



Plačiaformatė spauda. Drobė. Drobė su porėmiu

Drobė - medžiaga, ant kurios spausdinant galima sukurti tapyto paveikslo imitaciją. 
Tai - interjerui skirtas audinys. Yra dviejų rūšių drobės - natūrali (rusvos spalvos) ir sin-
tetinė (balta).

Porėmis - specialiai pagal reikalingo paveikslo dydį iš medžio pagaminamas rėmas, ant 
kurio užtraukiama drobė. Standartinis porėmio aukštis/storis - apie 2 cm.

Ruošiant failą spaudai ant drobės, jei yra reikalingas porėmis, svarbiausia padaryti 3 cm 
užlaidą. Tuomet užtraukiant drobę ant porėmio neliks nereikalingo balto krašto.

Užtrauktos drobės ant porėmio pavyzdys, kita pusė. 

Spaudos ant drobės paviršiaus pavyzdžiai



Plačiaformatė spauda.  Tentas/tinklinis tentas

Tentas - medžiaga, gaminama iš PVC audinio, kuris yra atsparus atmosferos poveikiui ir 
UV spinduliams. Neperšviečiamas, sunkiai plyšta. Ši medžiaga plačiai naudojama lauko 
reklamoje, tačiau tinkama ir naudojimui viduje.

Tinklinis tentas/dekoratyvinis tentas/mesh - tinklelio struktūros tentas, skirtas vidaus 
reklamai. Tai yra lengva, tinklelio pavidalo medžiaga, lengvai praleidžianti orą ir šviesą. 
Jų yra įvairių tankumų.

Ruošiant failą spaudai ant paprasto arba tinklinio tento, svarbiausia nustatyti:
• kur jis bus naudojamas (jei spauda skirta naudojimui lauke, vertėtų naudoti tentą, 

jei skirta vartojimui viduje, paprastam pakabinimui ant sienos, galima naudoti ir 
tinklinį tentą. Jei bandoma kažką užslėpti, nesvarbu, ar viduje, ar lauke,  
rekomenduojama spausdinti ant tento).

• ar jis bus įtempiamas, ar kabinamas (pvz. jei tentas turi būti įtempiamas ant rėmų ar 
pan., gali būti reikalingos kniedės, arba jei dekoratyvinis tentas turi kabėti kur nors 
aukštai, gali būti reikalingas specialus „snap rail” profilis, kuris padeda tiek jį paka-
binti, tiek neleisti jam riestis, suteikiant svorio).

• kaip jis bus kabinamas (ar yra specifinio dydžio rėmai, ar kniedės turi būti tam 
tikrose vietose, kokio dydžio kniedžių reikia ir pan.)

Tentas+kniedė Tinklinis tentas+kniedė

Snap rail profilis. Galimi 
skaidrūs, balti profiliai.



Plačiaformatė spauda.  Failo paruošimas tentui

Kaip paruošti spaudą, jei tentas bus su kniedėmis?
Dydis - 1:1-1:10 (vengiant didelio failo, galima jį daryti mažesniu formatu, tačiau tai gali 
sumažinti kokybę), apie 2 cm užlaidos vengiant balto fono, nes dalis tento prieš kniedijant 
yra užlenkiama (tam, kad tentas nuo tempimo neplyštų). CMYK spalvos.
Jei kniedės reikalingos specifinėse vietose, reikia nurodyti jų vietas (standartiškai kniedės 
dedamos 30 arba 50 cm atstumo tarpais, priklausomai nuo tento dydžio).

Kaip paruošti spaudą, jei tinklinis tentas bus 
kabinamas?
Dydis - 1:1-1:10 (vengiant didelio failo, galima jį 
daryti mažesniu formatu, tačiau tai gali sumažinti 
kokybę), užlaidos nebūtinos. Turėkite omenyje, 
jog profiliai gali uždengti informaciją, jei ji bus 
labai aukštai arba labai žemai. 



Plačiaformatė spauda.  Stendai/foto sienelės

Plačiaformatei reklamai viduje siūlome įvairaus dydžio konstrukcijas pagal Jūsų 
poreikį - nuo mažiausios 80x200 cm iki 220x300 cm ar daugiau.

Pasiūlymą su konstrukcijomis, naudo-
jamomis medžiagomis bei jų kainomis 

galite gauti elektoniniu būdu iš bet 
kurio UAB “Spaudos idėjos” 

darbuotojo.

165 cm

180 cm

ALIUMINIO KONSTRUKCIJA

Kaip paruošti spaudą?
Dydis - 1:1, CMYK spalvos, užlaidos nebūtinos.

(2000x3000)



Plačiaformatė spauda.  Stendai/foto sienelės

165 cm

180 cm

PEGASUS (MAX DYDIS)

165 cm

180 cm

PEGASUS LITE (MAX DYDIS)

Kaip paruošti spaudą?
Dydis - 1:1, CMYK spalvos, apie 20 cm užlaidos viršuje ir apačioje kišenėms, per kurias 
praeis konstrukcijos vamzdžiai.

???x???

???x???



165 cm

180 cm

IMPACT HOP-UP (2200x2200)

Plačiaformatė spauda.  Stendai/foto sienelės

165 cm

180 cm

IMPACT HOP-UP (2200x3000)

Kaip paruošti spaudą?
Dydis - 1:1, CMYK spalvos,

Šios konstrukcijos spauda yra ne tik priekyje, bet ir šonuose!



MINI MOSQUITO (2000x2000)

165 cm

180 cm

MINI MOSQUITO (800x2000)
165 cm

180 cm

Plačiaformatė spauda.  Stendai/foto sienelės

Kaip paruošti spaudą?
Dydis - 1:1, CMYK spalvos, apie 20 cm užlaida apačioje (ši 20 cm dalis, pastačius 
konstrukciją, sulenda į jos vidų, tačiau ši užlaida padeda išvengti nereikalingo balto 
fono).


