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informācijas dizains 

Infografika šobrīd ir ļoti populārs informācijas izplatīšanas veids. 
Sociālie tīkli, blogi atvieglo informācijas izplatību sabiedrībā. 



infografikas termina skaidrojumi 

 
• Wikipēdijas skaidrojums – tas ir vizuāls datu, informācijas un 
zināšanu attēlojums. Tas grafiski attēlo kompleksu informāciju  
viegli uztveramā veidā. 

• visual.ly skaidrojums: “Atlasīti, sakārtoti, vizuāli attēloti dati.” 

• Lielbritānijas Nacionālā statistikas dienesta skaidrojums: 

“Infografika ir vizuāls stāsts, kas ietver informāciju, datus vai 
zināšanas, kas ir izstāstīts skaidri, ar jēgu un kontekstu, bez 
aizspriedumiem. Infografika NAV informācijas saraksts, liela 
datu grupa ar grafikiem vai statistikas kopums.” 



Pastāv mīts, ka infografikā 

obligāti jābūt datiem vai 

statistikai. Infografikas saturs 

var būt visa veida 

informācija, kas ir interesanta 

auditorijai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Darba “TV attīstības vēsture – no ieliekta līdz 
izliektam ekrānam” fragments 



vēsture 

Pirmais pīrāga grafiks, 
kuru izgudroja Wiljams 
Pleifeirs jau 1801. gadā 

 

 

Māsa Florence 
Naitingeila 1857. gadā 
izveidoja pīrāga grafikus, 
ar kuru palīdzību viņai 
izdevās parādīt 
likumsakarību starp 
(ne)tīrību un nāves 
gadījumiem britu armijā.  

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale


vēsture 

1900. gadā W.E.B. DuBois 
Parīzē sarīkoja izstādi par 
afro-amerikāņu dzīvi, kur, cita 
starpā, liela daļa informācijas 
tika pasniegta infografiku 
veidā. 

http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm
http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm
http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm
http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm
http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm
http://129.171.53.1/ep/Paris/home.htm


vēsture 

   Londonas      

   Underground  karte  

   1908. gads 

 

 

 

 

     1931. gadā  

     Harijs Beks izveidoja 
diagrammisko karti 

 

 

 

 

 



Austriešu filosofa 
Otto Neurah 1930. 
gados veidotā 
infografika 

http://www.informationisbeautiful.net/2011/vintage-infoporn-no-1/
http://www.informationisbeautiful.net/2011/vintage-infoporn-no-1/




 aplis 

Aplis prezentē kopumu, 

to var dalīt gabalos. 

Šo principu ir viegli saprast, var lietot arī koncentriskus 
riņķus, plakanus,  trīsdimensiju sfēras u.c. 

Tradicionālā izskata piemēri 



 

 
 
 
Radoša datu vizualizācija 



 



 



taisnstūris 

 
Taisnstūri ir pati populārākā 
forma datu vizualizācijā, lai 
salīdzinātu vai dalītu datus. 
 

 
Tradicionālā izskata piemērs 



Radoša datu vizualizācija 





    līniju grafika 

Tiek vizualizēts 
progresējošs laika 
intervāls, līniju grafika. 



 



 



ilustrācija 

Spēles pilnas ilustratīvas 
prezentācijas, kas lieto 
pazīstamus simbolus un 
vizuālās analoģijas, lai 
palielinātu un 
intensificētu attēlojamo 
datu būtību. 





māksla 

Informācijas māksla, 
kas rāda datu estētiku 
gan 2d, gan 3d 
instalācijās. 

http://www.designblog.lv/2011/03/21/d
atu-vizualizacijas-un-infografiki 



uzdevums 

 

 

 

Izveidot infografiku par kvalifikācijas 
darba tēmas izpētes datu informāciju 
vai izveidot savu stāstu par jebkādu 
tēmu. 

 



• Vizualizēt tekstu  http://www.wordle.net/ 

 

• Zīmēt blokshēmas -  http://creately.com/  
   

• Datu vizualizācijas piemēri 
https://ciparunieze.wordpress.com/ 

 

• Video par infografiku http://www.gestalten.tv/motion/data-
flow?play=true   

 

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://creately.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
https://ciparunieze.wordpress.com/
https://ciparunieze.wordpress.com/
https://ciparunieze.wordpress.com/
http://www.gestalten.tv/motion/data-flow?play=true
http://www.gestalten.tv/motion/data-flow?play=true
http://www.gestalten.tv/motion/data-flow?play=true


                       

uzdevuma piemēri 



Sintija Klovāne 



Mārtiņš Pundurs 



Edvīns Mihailovs 



Pēteris Ločmelis 


