
Lotes zeme ir atvērta no 11.06-31.08  
katru dienu (arī svētku dienās)  

no plkst. 10:00-18:00

KARTES
APZĪMĒJUMI

Port Artur 
11 km

NB! Lotes zemes  
Tematiskajā parkā darbojas 
video novērošana.

Lotes zemes tematiskais parks
Reiu ciemats, Tahkuranna pagasts,  

Pērnavas apriņķis, Igaunija

KontAKtI:

LotES ZEMES KARTE

X Uzsāc savus piedzīvojumus šeit

1 Stacijas ēka

2 Bizbizmārītes Uku statuja

3 Kiosks “Kārums”

4 Tirdzniecības kiosks pie ieejas laukuma 

5 Kukainīšu piedzīvojumu parks

6 Kukainīšu ciemata rotaļu mājas

7 Interneta atklāšanas tornis

8 Mušas Jāka māja

9 Bizbizmārītes piedzīvojumu taka

10  Dakteres Aves lāsteku saldētava

11 Spītīgā aka

12 Kukurūzas kociņu mašīna 

13 Planetārijs 

14 Zaķu māja

15 Labirints

16 Džona un Džeimsa mājas

17 Bruno māja

18 Stadions

19 Stadiona tirdzniecības kiosks

20 Lidojošo šķīvīšu zona

21 Draudzīgās enerģijas zona 
Viedo ierīču  
uzlādēšana

22 Puķu laistīšanas mašīna

23 “Elektrum” dzirnavas

24 Lotes zemes kafejnīca

25 “Mamma” teātra kafejnīca

26 Džovanni teātris

27 Džovanni māja 

28 Džovanni strūklaka

29 Artūra veikals

30 Gadatirgus laukuma saldējuma šķūnis

31 Limonādes mašīna

32 Cūku māja. 
Atrasto mantu mājas.

33 Cūku mammas Helmi lidošanas mašīna

34 Dziesmu svētku estrāde un bāka

35 Klausa stāstu laukums

36 Klausa ceļojumu laiva

37 “Mamma” pankūku kafejnīca

38 Oskara šķūnis 

39 Oskara automašīna 

40 Lotes mājas aka 

41 Oskara lidošanas mašīna

42 Lotes māja

43 Lotes mājas dārzs un puķu  
stādīšanas mašīna

44 Skulptūru parks

45 “Reiuranna” kafejnīca

46 Pludmale 

47 Lotes un Bruno būdiņa 

48 Rotaļu kuģis “Romantika“
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Visus bērnus, kas 
atrodas tematiskā parka 
teritorijā, ir jāuzrauga 
viņu vecākiem. 

“Telia” pārstāvniecībā viedais tālrunis “Lote” un 
planšetdators, uzrādot Lotes zemes biļeti, ir ar atlaidi 10%. 

SAADAVAL

Lotes zemē slēpjas 

vēl daudz lietu, kuras 

ar neapbruņotu aci 

nav saskatāmas. 

Lejupielādē Lotes 

zemes aplikāciju un 

piedalies aizraujošā 

piedzīvojumu spēlē!

LotES ZEMES 
APLIKācIJA!

tEMAtISKAIS PARKS
VISAI ĢIMEnEI

BALtIJAS LIELāKAIS

www.loteszeme.lv    info@lottemaa.ee
InfoRMācIJA: +372 5885 5699



LotES ZEMES PRoGRAMMA 

IZGUDRotāJU cIEMS

Piedzīvojumu meklētājus mežā  
gaida piedzīvojumu taka un bizbizmārīšu taka. 

10.00 Tematiskais parks tiek atvērts apmeklētājiem

10.00-18.00 Oskara šķūnis: Meistarošana un izgudrošana

10.00-17.30 Zaķu māja: Planetārijs. Izrāde par kosmosa 

noslēpumiem (igauņu, somu, krievu, angļu, latviešu valodās)

10.00-18.00 Stadions: Sporta spēles kopā ar draugiem un 

Izgudrotāju ciema iedzīvotājiem 

11.00 Stadions: Mati maratons apkārt Izgudrotāju ciemam 

11.30 Skulptūru laukums: Susuma stāsts par slavenajiem 

Izgudrotāju ciema izgudrotājiem 

11.30  Dakteres Aves siltumnīca: Svarīga dakteres Aves 

lekcija par slimībām un to ārstēšanu  

12.00 Džovanni mājas priekšā: Džovanni izgudro internetu 

12.30 Klausa stāstu laukums: Ceļotāja Klausa stāsts par jūras 

braucienu uz Hījumā

12.30 
 
Bruno mājā vai pagalmā: Mūzikas stunda kopā ar 

Paulu 

12.30 Mežā pie mušas Jāka mājas: Trokšņa taisīšanas darbnīca 

kopā ar mušu Jāku

13.00 Džovanni teātra skatuve: Izrāde „JAUTRAIS BRAUCIENS 

AR VILCIENU“ 

13.00  Skulptūru laukums: Mušas meitenes Rutas stāsts par 

Izgudrotāju ciema vēsturi (latviešu valodā)

Lotes zemē ir daudz aizraujošu un jautru nodarbju no rīta līdz vakaram. Šeit atklāšanu 

gaida vairāk nekā 100 atrakcijas un izgudrojumi. Katru dienu pie mums varēsiet skatīt 

kādu desmitu jautru un aizraujošu teātra izrāžu. Siltā vasaras dienā var vienkārši 

palaiskoties pludmales smiltīs un paplunčāties jūrā.

Bruno mājas pirmo stāvu ir 

iekarojuši skaisti un fantastiski 

maketi, kas attēlo ainas no fil-

mas “Lotes ceļojums uz Dien-

vidiem”. Bruno mājas otrajā 

stāvā jūs gaidīs Bruno mamma 

Paula, ar kuras palīdzību va-

rēsiet izmēģināt un aptaustīt 

dažādus jaukus mūzikas ins-

trumentus, kā arī kopā uzdzie-

dāt un uzspēlēt tos. 

Džovanni mājā dzīvo lap-
sas Džovanni, Džūlija un 
viņu trīs bērni. Džovanni ir 
izgudrojis strūklaku, radio 
un datoru. Aiz Džovanni 
mājas atrodas Izgudro-
tāju ciema teātris, kur 
ciema iedzīvotāji spēlē 
izrādes, dejo un dzied. 
Šeit tiek izsludināts arī 

gada labākais izgudrotājs.

Cūku māja ir jauka un 

droša vieta mazuļiem 

un viņu vecākiem. Šeit 

atradīsiet arī stūrīti 

mazuļu pabarošanai 

un autiņu apmainī-

šanai. Šeit īpašniekus 

gaida arī dienas laikā 

Lotes zemē pazaudē-

tās lietas.   

Lotes māja ir 

rotaļu māja. Šeit 

varat rotaļāties ar 

Lotes rotaļlietām, 

spēlēt teātri un, 

protams, šļūkt 

pa slidkalniņu no 

Lotes guļamistabas 

tieši uz Lotes rotaļu 

istabu. Blakus mājai 

ir Lotes mammas Annas dārziņš, 

kur Anna bērniem māca gudrības par augiem. 

Oskara šķūnī kopā ar Lo-
tes tēti Oskaru var meista-
rot rotaļlietas un izgudrot 

dažādus aparātus.

Jāka mājā dzīvo muša 
Jāks un viņa sieva, 
latviešu muša Ruta. 
Mājas priekšā pie kokiem 
karājas pārdesmit dažādi 
trokšņa aparāti. Viesi var 
droši tos šķindināt un 
grabināt.  

Klausa stāstu lau-

kums ir neliels un 

jauks dabas teātra 

laukums, kur vecais 

ceļotājs Klauss stās-

ta savus aizraujošos 

ceļojumu stāstus.

Skulptūru parks ir vieta, kur ir uzstādītas Izgudrotāju 
ciema kādreizējo slaveno izgudrotāju skulptūras. Bite 
Susums, kas ir nākusi no Japānas, lai apmestos uz  dzīvi Izgudrotāju ciemā, skulptūru parkā dalās ar savām 

gudrajām dzīves atziņām.

Interneta Atklāšanas Tornis ir 

vieta, kur dzīvo mazītiņi inter-

neta vīriņi. Ar neapbruņotu aci 

viņus nemaz nevar pamanīt, bet 

ar palielināmā stikla palīdzību 

apakšējā stāva vīriņus var saska-

tīt.  Jo augstāk tornī, jo ātrāki 

un mundrāki interneta vīriņi tur 

dzīvo.
Izgudrotāju 

ciema 
stadionā 

sporta 

draugus 

priecēs Bruno 

tētis Mati un 

bite Susums.

No “Elektrum“ dzirnavām tiek ie-

gūta visa Izgudrotāju ciema elek-

trība. Pateicoties elektrībai, strādā 

ūdensdzirnavas un dakteres Aves 

lāsteku saldētava. ”Elektrum” 

dzirnavās bieži vien ar elektrību 

papļāpāt dodas tās lielais draugs 

zaķis Adalberts.

Draudzīgās 
enerģijas zonā varat uzlā-
dēt savas viedās ierīces un 

lasīt grāmatas.  

Ar Oskara lidošanas mašī-

nu Lote un viņas draugi bija 

aizlidojuši uz Japānas džudo 

sacensībām. Apmeklētāji ar to 

var apmest loku virs Izgudrotāju 

ciema. 

13.30 Stadions: Mati maratons apkārt Izgudrotāju ciemam 
13.30  Dakteres Aves siltumnīca: Svarīga dakteres Aves 
lekcija par slimībām un to ārstēšanu
14.00  “Elektrum“ dzirnavas: Adalberta runa par 
elektrības vectēva dzimšanas dienu 
14.30 Skulptūru laukums: Susuma stāsts par slavenajiem 
Izgudrotāju ciema izgudrotājiem  
15.00 Stadions: Susuma džudo stunda 
15.30 Lotes mājas dārzs: Annas pamācības dārzniecībā 
16.00 Džovanni teātra skatuve: Izrāde „JAUTRAIS BRAU-
CIENS AR VILCIENU“ 
16.00  Skulptūru laukums: Mušas meitenes Rutas stāsts 
par Izgudrotāju ciema vēsturi (latviešu valodā)
16.30 Stadions: “Kārums” maratons kopā ar Mati
16.30 Klausa stāstu laukums: Ceļotāja Klausa stāsts par jūras 
braucienu uz Hījumā 
17.00 

 
Bruno mājā vai pagalmā: Mūzikas stunda kopā ar 

Paulu 
17.00  Dakteres Aves siltumnīca: Svarīga dakteres Aves 
lekcija par slimībām un to ārstēšanu   
17.00 Džovanni mājas priekšā: Džovanni izgudro internetu
17.30 Mežā pie mušas Jāka mājas: Trokšņa taisīšanas 
darbnīca kopā ar mušu Jāku
18.00 Tematiskais parks tiek slēgts.

tIRDZnIEcĪBA
Artūra veikalā, kas atrodas uz 

gadatirgus laukuma stūra, varat 

iegādāties jaukus suvenīrus, 

rotaļlietas, apģērbu, dzērienus, 

saldumus un daudz ko citu. 

 
Pie stadiona esošajā tirdzniecības kioskā varat 

izmēģināt laimi, griežot laimes ratu, kur katra loze ir 

pilna. Šeit tirgošanā ir arī dažādas Lotes preces, dzērieni 

un saldumi, kā arī dažādi sporta līdzekļi.  

Dodoties prom no Lotes zemes, ir vēl pēdējā iespēja 

iegādāties suvenīrus, kas atrodas tirdzniecības kioskā 

pie ieejas laukuma.  

JAUKAS ATMIņAS PAR LOTES ZEMI nODROŠI-

nāS LABU GARASTāVOKLI VēL UZ ILGU LAIKU. 

Izgudrotāju ciema ēstuves piedāvā daudzveidīgu 

un plašu ēdienu sortimentu. Šeit atradīsiet kaut ko 

ikvienai gaumei! 

Lotes zemes kafejnīca piedāvā 

lieliskus ēdienus. Šeit ir svaigi salāti, 

gardas zupas, gaumīgi burgeri, itāļu 

picas, sātīgāki un vieglāki cepeši un, 

protams, garšīgākie deserti pasaulē. 

LOTES ZEMES PAVāRI IESAKA:

“Mamma” pankūku kafejnīcā 

atradīsiet gan saldas, gan arī sāļas 

pankūkas. Kuras ir garšīgākas – 

katram jānoskaidro pašam.

“Reiuranna” 
kafejnīca 

atrodas tieši 

jūras krastā. Uz plašās terases 

viesus gaida vieglākas uzkodas, 

labākie panini un hotdogi, salāti 

un sviestmaizes, auksti saldējumi 

un atspirdzinošie dzērieni gan mazajiem, gan arī 

lielajiem Lotes zemes draugiem.  

“Kārums” biezpiena sieriņa mājā 

apmeklētājus gaida lielākais “Kārums” 

sieriņu sortiments pasaulē. 

“Mamma” teātra kafejnīca atrodas blakus 

Džovanni mājai un piedāvā patīkamu un 

ātru maltīti. Šeit atradīsiet kafiju, salātus, 

sviestmaizes un daudzus citus labumus.

Gadatirgus laukuma 

saldējuma šķūnis 

noteikti ir viena no 

bērnu iecienītākajām 
vietām.  

ĒDInāŠAnA 

Limonādes mašīna ir Džovanni 

pēdējais izgudrojums. Vissvarīgā-

kās lietas šeit ir jautrie limonādes 

burbuļi.

VĒLAM JUMS
PIEDZĪVoJUMIEM

BAGātU DIEnU!

Lieliski piemērots arī maziem bērniem  
 

Piemērots lielākiem bērniem 

Latviešu valodā  

Jauka 
krūze

Attīstoša puzle

Stilīga 

pleca 

soma

Praktisks 

magnēts

Mīkstā 
rotaļlieta 

Lote

Jautra 

bumbiņa

Garšīgas picas

BBQ ribiņas 
ar frī 

kartupeļiem 
un salātiem  

Siera 
burgeri ar frī 
kartupeļiem 
un salātiem

Zaķu māja no pagra-
ba līdz pat skurstenim 
ir atklājumu pilna. 
Planetārijā jums ra-
dīsies aizraujoša un 
jautra izpratne par 
visumu. Jautro izrādi 
varēsiet noklausīties 
igauņu, latviešu, 
somu, angļu un 
krievu valodās.


