
ĢIMENES DIGITĀLO 

AKTIVITĀŠU CENTRS

PREIĻU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ



VIRTUĀLAIS 
VELOBRAUCIENS

Iespēja nodoties fiziskām 

aktivitātēm, vienlaikus 

apskatot Austrumlietuvas

un Dienvidlatvijas

populārākos tūrisma 

objektus.



Interaktīvu kinētisku viktorīnu 

kolekcija ļauj izkustēties, kā arī 

pārbaudīt savas zināšanas un 

uzzināt ko jaunu par Latvijas un 

Lietuvas ģeogrāfiju, valstu 

simboliem, prezidentiem, 

novadniekiem, indīgiem     

augiem un sēnēm u.c.

Viktorīnu klāsts tiek papildināts.

KINĒTISKĀS VIKTORĪNAS



3D brillēs skatāmie virtuālās 

realitātes video dod iespēju iepazīt 

Daugavpils, Utenas, Zarasu un 

Preiļu tūrisma un kultūrvēstures 

objektus – dievnamus, parkus, 

muzejus, sporta un aktīvās    

atpūtas zonas u.c.

VIRTUĀLĀ REALITĀTE -
3D BRILLES



ROBOTIKAS NODARBĪBAS
LEGO MINDSTORMS robotikas 

nodarbībās var iegūt pamatzināšanas par 

robotu konstruēšanu, programmēšanu  

un vadīšanu.

Grupā darbojas 4-5 skolēni pēc 

iepriekšēja pieraksta.                        

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā.             

1. grupa – otrdienās 15.30 – 17.00.         

2. grupa – ceturtdienās 15.30 – 17.00. 

Apmācību kursa ilgums 6 nedēļas.

Izmanto iespēju pieteikties vasaras un 

rudens nodarbībām!



Pildspalva darbojas kā 3D printeris, 

tikai bez datora un programmēšanas. 

Sākotnēji veido objektu plaknē, 

samontē to, izmantojot to pašu        

3D pildspalvu, un iegūst 

trīsdimensiju objektu.

Ir iespējams izmantot dažādas 

krāsas izejmateriālus.                            

Nodarbības notiek katru otrdienu un 

ceturtdienu no 14.00 līdz 15.00

3D PILDSPALVAS



GALDA SPĒLES

Vairāk nekā 50  galda spēles 

dažādiem vecumiem, dažādām 

gaumēm, spēlējamas draugu       

un ģimenes lokā.                          

Spēles palīdz attīstīt stratēģisko 

un abstrakto domāšanu, māca 

ātri pieņemt lēmumus, bagātina 

iztēli, trenē atmiņu un sniedz 

pozitīvas emocijas.



LIELFORMĀTA SPĒLES
6 lielformāta āra un telpu spēles. 

Spēļu izmērs 3 x 3 metri. Spēlējot 

cirku, iepazīstam populārākos 

tūrisma objektus Preiļos.        

Klase var pieteikties uz          

spēļu stundu.



MOBILĀ LIETOTNE

Iespēja lejuplādēt un izmantot īpaši izstrādātu mobilo lietotni

«Preiļu Galvenā bibliotēka»

savā planšetdatorā vai viedtālrunī un iegūt informāciju par 

bibliotēkas aktualitātēm un bibliotēkā pieejamajām         

jaunākajām grāmatām. 



DARBA LAIKS 
septembris-maijs

9.00 – 18.00

sestdien
10.00 – 15.00 svētdien slēgts



DARBA LAIKS vasarā

9.00 – 18.00

sestdien, 
svētdien slēgts

Katra mēneša pēdējā 
trešdiena – slēgts




