
Kā izveidot Padlet sienu 

Aprakstu sagatavoja: Sandra Trošina, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas 

skolotāja 

 
 

1.solis – atveram pārlūkprogrammu un ievadām adresi: padlet.com (1), nospiežam uz “Log in” (2): 

 
 

2.solis – izvēlamies sev tīkamāko pieslēgšanās veidu, piemēram, izmantojot Google kontu (3) – šajā 

gadījumā konts tiek izveidots automātiski. Ja nepieciešams, var piereģistrēties, noklikšķinot uz uzraksta “Sign 

up”. 



 
  



3.solis – lai izveidotu jaunu Padlet sienu, jānoklikšķiņa uz pogas “+Make a Padlet” (4): 

 

 
4.solis – parādās Padlet rīku izvēles lapa, kur nepieciešams izvēlēties “Wall” (5) un nospiest “Select”. 

Citi Padlet rīki ir šādi – zīmēšanas lapa (Canvas), vertikāli virzītā satura siena (Stream), tabulveidā izvietotās 

informācijas siena (Grid), plauktveida sistēmas viedā izvietotā informācija (Shelf), tērzētavas veidā izvietotā 

informācija (Chat), karte, kuras punktiem var pievienot komentārus (Map) un notikumu līnija (Timeline).  

 
 

  



5.solis – parādās tukša Padlet siena, kuru nepieciešams modificēt, izmantojot labajā pusē esošā paneļa 

iespējas:  

 

 
 

 

 

 

6.solis – kad visas nepieciešamās izmaiņas ir izdarītas, nepieciešams nospiest uz pogas “Next” (19) labajā 

augšējā stūrī:  

 
 

 

 

 

 

Virsrakstu ieraksta zem uzraksta 

“Title”(6). 

Aprakstu ieraksta zem uzraksta 

“Description”(7). 

Ja nepieciešams pievienot sienai ikonu, to 

pievieno zem uzraksta “Icon”(8). 

Sienas adrese, pēc kuras viņai varēs piekļūt, 

atrodas zem uzraksta “Address”(9). 

Sienas fona nomaiņu uz attēlu var veikt pie uzraksta “Wallpaper”(10). 

Sienas uzrakstu krāsu shēmu var mainīt pie uzraksta “Color Scheme” (11). 

Sienas burtu izvēle atrodas pie uzraksta 

“Address”(9). 

Ja vēlamies, lai skolēniem būtu jāievada savs vārds un uzvārds pie katra 

komentāra, tad jāieslēdz  “Attribution”(13) poga. 

Ja vēlamies, lai jaunākie komentāri ir sienas augšpusē, jāieslēdz poga 

“First” pie uzraksta “New post position”(14). Ja vecākie – tad “Last”. 

Ja vēlamies, lai varētu atstāt komentārus pie ierakstiem, jāieslēdz poga pie 

uzraksta “Comments”(14). Ja vēlamies ieslēgt novērtēšanas simbolus, tad 

jāieslēdz poga pie uzraksta “Reactions” (16).  

Ja būs ieslēgta poga “Require Approval”(17), tad pirms katra ieraksta 

pievienošanas tas būs jāapstiprina. Ja vēlamies ieslēgt necenzētu vārdu 

filtrēšanu, tad jāieslēdz poga pie uzraksta “Filter Profanity” (18).  



 

7.solis – parādās izveidotā Padlet siena, kuras adresi var nodot skolēniem/kolēģiem aizpildīšanai. Lai 

pievienotu jaunu ierakstu, jānospiež uz pogas ar plusiņa zīmi, kas parasti atrodas pašā apakšā, labajā stūrī (20). 

Lai kopīgotu Padlet sienu, jānospiež uz pogas “Share” (21) augšējā rīku rindā un jāizvēlas atbilstošais 

kopīgošanas veids (adrese, QR kods, iegultais teksts). Lai modificētu vai eksportētu izveidoto un aizpildīto Padlet 

sienu, jāizmanto iespējas, ko piedāvā poga ar trim punktiņiem (22).  

  
   


