


Cenrādis 2023 

 Laikraksts IZNĀK  

otrdienās, 

piektdienās 

  SIA SILK MILK Media 

JURIDISKĀ ADRESE: Apšu 

iela 5, Talsi, Talsu novads, 

LV-3201 

FAKTISKĀ ADRESE: 

Ezera iela 5, 

Talsi, Talsu novads,  

LV-3201 

 TELEFONS: 

63223338, 29481482 

 E-PASTS: 

reklama@retalsi.lv  

 VIENOTAIS 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS 

41203066241 

 NODOKĻU MAKSĀTĀJA 

KODS (PVN) 

LV 41203066241 

 NORĒĶINU KONTS 

AS Swedbank 

LV95HABA0551050793230 

bankas kods 

HABALV22 

 Reklāmu un sludinājumus 

PIEŅEM darbdienās 

no 9.00 līdz 17.00, 

pārtraukums 14.00–15.00 

 Laikraksta 

 SLEJU PLATUMS: 

viena — 50 mm, 

divas — 104 mm, 

trīs — 157 mm, 

četras — 211 mm, 

piecas — 265 mm; 

SLEJU AUGSTUMS: 

pēdējā lapā — 376 mm, 

iekšlapās — 384 mm. 

 

 

 Cenrādis spēkā no 2023. gada 2. janvāra. 

 VISI IZCENOJUMI DOTI AR PVN. 

 PAMATCENA — 1,10 EUR par 1 cm2 vai rubriku sludinājumos   

0,60 EUR par vārdu (skaitli). 

 Reliģijas, labdarības, pasākumu (kultūras, sporta, veselības aizsardzības, 

sociālās palīdzības u. tml.), izglītības pasākumu (kursi, semināri, skolas) reklā-

mai, sēru vēstīm, līdzjūtībām, pateicībām, apsveikumiem, darba piedāvājumu un 

meklējumu, iepazīšanās sludinājumiem — 0,80 EUR par 1 cm2  vai rubriku 

sludinājumos —  0,40 EUR par vārdu (skaitli). 

 Reklāmas publicēšana 1. lappusē — 2 reizes dārgāk. 

 Reklāmas publicēšana 3. lappusē — par 30% dārgāk. 

 Krāsaina reklāma — 1,30 EUR par 1 cm2 (tikai 1. un pēdējā lpp.)   

Reklāmas laukums 1., 3. un krāsu lappusēs ir ierobežots. 

 Reklāmrakstiem — 0,80 EUR par 1 cm2. 

 Pasūtot reklāmas vairākkārtēju publicēšanu: 

divas reizes — 5% atlaide, 

trīs līdz sešas reizes —  15% atlaide, 

septiņas un vairāk reizes — 20% atlaide. 

 Iesniedzot reklāmu, kuras maketa laukums ir: 

   70 — 199 cm2 — 3% atlaide, 

200 — 399 cm2 — 5% atlaide, 

400 — 599 cm2 — 7% atlaide, 

600 cm2  un vairāk — 10% atlaide, 

viena lappuse — 15% atlaide. 

 Pasūtījumam (reklāma un tās atkārtojumi) 

no 142,29 līdz 567,73 EUR — 3% atlaide, 

567,74 un vairāk EUR vērtībā — 5% atlaide. 

    Reklāmas aģentūru iesniegtai reklāmai — 10% atlaide. 

 Politiskā reklāma (starpvēlēšanu laikā, melnbalta) — 

1,10 EUR par 1cm2. Politiskajai reklāmai atlaides netiek aprēķinātas. 

 Dažādas atlaides tiek summētas un aprēķinātas no pasūtījuma 

kopsummas. 

 Ja reklāmas publikācijā laikraksta vainas dēļ pieļautas kļūdas, tad 

pasūtītājam to kompensē, piedāvājot reklāmas laukumu, kura lielumu un 

publicēšanas laiku nosaka, pusēm vienojoties. 

    Reklāmas iesniegšanas nosacījumi: drukas PDF (tekstiem jābūt kā 

objektiem—curves/outlines), iekļautie attēli TIF vai JPG (izšķirtspēja vismaz 

200—300 dpi). Krāsu reklāma CMYK, melnbaltā Grayscale krāsu dalījumā. 

Maketus var iesniegt arī TIF un JPG (izšķirtpēja vismaz 200—300 dpi). Krāsu 

darbos vēlams nelietot zīmes, kas mazākas par 10 punktiem un sīkas detaļas, 

izņemot tīru melno krāsu. Melnajam tekstam jābūt tikai 100% black un 

overprint. 
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