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M
ēs dzīvojam laikā, kurā it 
visur sastopama informācija, 
skaitļi un dati. Sabiedriskā 
transporta saraksts, tava 

telefona aplikācijas uzbūve, skaits ar sko-
lasbiedriem, kuriem garšo šokolādes saldē-
jums – tie visi ir dati, kas kļūst par nozīmī-
gu rīku mūsu ikdienā. 
Problēma tāda, ka cilvēku smadzenes 
datus neuztver tik veiksmīgi kā tas 
notiek ar stāstiem. Lasot kādu rakstu vai 
stāstu, kas piepildīts ar emocijām, mēs to 
iztēlojamies un veiksmīgāk pieķeramies 
galvenajai domai, bet skatoties datu 
virknēs, gadās samežģīt prātu.

Bet kā lai pārvērš 
parastus datus par 
aizraujošu stāstu?
Pēdējo gadu laikā google „smieklīgu 
kaķu” vietā arvien biežāk tiek meklēts 
vārds „infografika”. Infografika ir 
vizuāls attēlojums datiem, informācijai 
vai dažādām zināšanām, kas palīdz 
tos vieglāk uztvert. Kā nosaukums 
pastāsta, infografika sastāv no grafikiem, 
diagrammām un citām bildēm, kurus 
paskaidro teksts. Tā tiek veidoti stāsti ar 
datu palīdzību.
Piemēram, apskatot apakšējo attēlu, cik 
ātri vari noprast, par ko ir rakstīts teksts? 
Tas prasa ilgu laiku un ir slinkums lasīt 
līdz galam. 

Ja mēs vizualizējam šo informāciju, gala 
iznākums ir daudz glītāks un tēma ir sap-
rotama sekunžu laikā. ar datieM

Pievieno tekstu, 

attēlus, video un 

tālāk vari dalīties 

ar saviem draugiem, 

skolotājiem un 

pārējiem lietotājiem 

internetā.

Par Young Media Sharks 
vairāk lasi:

http://youngmediasharks.eu
www.facebook.com/YoungMediaSharks

twitter.com/YoungMediaShark

Raksts sagatavots sadarabībā ar jauniešu kustību Young Media Sharks projekta Radi – rādi Latviju ietvaros. 
Projektu Radi - rādi Latviju atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu  
instruments un Latvijas valsts. www.sif.lv www.eeagrants.lv

pārsteidz citus!
Tev atliek piereģistrēties, izvēlēties kādu no 
piedāvātajiem dizaina šabloniem un sākt veidot in-
fografiku no vairākiem piedāvātajiem grafiku, tab-
ulu, giagrammu veidiem. Pievieno tekstu, attēlus, 

video un tālāk vari dalīties starp saviem 
draugiem, skolotājiem un pārējiem 

lietotājiem internetā.
Pārsteidz ar savu stāstu! Datus 
vari iegūt no internetā atrod-
amajiem resursiem, piemēram, 

Latvijas Centrālās statistikas 
pārvaldes vietn www.csb.

gov.lv piedāvā dažādu 
statistisku informāciju 
par jomām un nozarēm 
Latvijā.
 

Žurnāls Sīrups kopā ar Young 

Media Sharks jauniešiem turpina 

izzinošu rakstu sēriju par medijiem 

un komunikāciju. Šoreiz neliels 

ieskats tajā, kā labāk veidot stāstus un 

prezentācijas, izmantojot datus. 

kur?
Tu noteikti domā, ka izveidot infografiku 
ir sarežģīti un tam nepieciešama dizainera 
pieredze un vairākas stundas pie datora. 
Nē, tagad pietiek ar brīvi pieejamām in-
terneta vietnēm, kur to vari izdarīt dažu 
minūšu laikā! Piemēram, Microsoft Excel, 
Google Charts, infogr.am, visual.ly, vizual-
ize.me, Piktochart un citas.
Starp citu, Infogr.am ir latviešu uzņēmums 
un ir iemantojis popularitāti visā pasaulē. 
Ar tā palīdzību var veidot vizuālus stāstus, 
kas ir vienkāršāk kā uzrakstīt domrakstu.  
Ar neskaitāmiem rīkiem ļauj tavus datus 
pārvērst interaktīvos stāstos.

vizualize.me

infogr.am

visual.ly

Iečeko un  
izmēģini!

veido stāstus


