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NB! Lotes zemes Tematiskajā parkā  
darbojas video novērošana.

KARTE
X Uzsāc savus piedzīvojumus šeit

2 Bizbizmārītes Uku statuja

3 Rotaļu mājas

7 Spītīgā aka

11 Kukurūzas kociņu mašīna

4 Interneta Atklāšanas Tornis

22 Džovanni strūklaka

25 Dziesmu skatuve un bāka

9 Planetārijs

28 Lotes lidošanas mašīna
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Lotes mājas dārzs un puķu 
stādīšanas mašīna

31 Lotes mājas aka

6 Jāka māja

26 Klausa stāstu laukums

27 Mamma pankūkas

14 Stadions

17 Puķu laistīšanas mašīna

10 Labirints

37 Reiuranna kafejnīca

20 Mamma pankūkas

15 Lidojošo šķīvīšu zona

32 Oskara šķūnis

23 Artūra veikals

18 Elektrum dzirnavas

33 Oskara automašīna

38 Kuģis “Romantika”

35 Skulptūru parks

30 Teleskops

12 Džona un Džeimsa mājas

5 Piedzīvojumu taka

8 Zaķu māja

13 Bruno māja

29 Lotes māja

19 Lotes kafejnīca

36 Pludmales zona
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Draudzīgās enerģijas zona. 
Viedo ierīču uzlāde. 

Port Artur 
11 km

›

Piedzīvojumus 

baudīt palīdzēs 

Lotes zemes 
aplikācija!

LOTES ZEMES KARTE

1
2014 
 Igaunijas  
Labākais
Tūrisma objekts



apmeklētājiem ir atvērts katru dienu 
no 30. maija līdz 30. augustam no plkst. 
10.00-18.00

Lotes zemē ir daudz aizraujošu un jautru 
nodarbju. Šeit atklāšanu gaida vairāk nekā 
100 atrakcijas, izgudrojumi un rotaļlie-
tas. Katru dienu pie mums varēsiet skatīt 
jaukus teātra uzvedumus, kuros piedalās 
daudzi Izgudrotāju ciema iedzīvotāji. Siltā 
vasaras dienā var vienkārši palaiskoties 
pludmales smiltīs un paplunčāties jūrā.

Interneta Atklāšanas Tornis ir vieta, 
kur dzīvo mazītiņi interneta vīriņi. Ar neap-
bruņotu aci viņus nemaz nevar pamanīt, 
bet ar palielināmā stikla palīdzību apakšējā 
stāva vīriņus var saskatīt.  Jo augstāk tornī, 
jo ātrāki un mundrāki interneta vīriņi tur 
dzīvo.

Jāka māja ir uzbūvēta kokā un ir vie-
na patiesa vecpuiša dzīvesvieta. Situācija 
droši vien mainīsies, jo Jāks šajā vasarā 
apņems sievu, bet līdz tam Jāka mājā var 
baudīt askētiska stila šarmu. 

Zaķu māja ir interesantu viltību un 
ilūziju māja. Māja no pagraba līdz pat skur-
stenim ir aizraujoša un atklājumu pilna. 
Planetārijā jums pavērsies pasaules telpa 
un radīsies izpratne par visumu. Jautru ra-
dio šovu varēsiet noklausīties gan igauņu, 
gan arī latviešu valodā!

Bruno mājas pirmo stāvu ir iekarojuši 
skaisti un fantastiski maketi, kas attēlo 

ainas no fi lmas “Lotes ceļojums uz 
Dienvidiem”. Maketu autors ir Ants 

Ruusmaa. Bruno mājas otrajā stāvā atrodas 
Bruno guļamistaba. Šeit jūs gaidīs kaķu 
mamma Paula, ar kuras palīdzību varēsiet 
izmēģināt un aptaustīt dažādus jaukus mū-
zikas instrumentus, kā arī kopā uzdziedāt 
un uzspēlēt tos. 

Izgudrotāju ciema stadionā sporta 
draugus priecēs Bruno tētis Mati un bite 
Susums. 

Aiz Džovanni mājas atrodas Izgudro-
tāju ciema teātris. Džovanni mājā ir izgud-
rotāja Džovanni dzīvojamā istaba, kurā ir 
jūtama patīkama izgudrotāju atmosfēra. 
Šeit varat klausīties arī aizraujošas ziņas, 
kuras atskaņo Džovanni izgudrotais radio. 

Cūku māja ir jauka un droša vieta, kur 
nonāk visas Lotes zemes teritorijā pazau-
dētās lietas. Arī negaidīti savus vecākus 
pazaudējušos bērnus Lotes zemes drau-
dzīgie darbinieki nogādās tieši pie cūku 
mammas Helmi. Cūku mājā atpūtas stūrīti 
atradīs arī mazuļi un viņu vecāki, kam 
nepieciešama neliela atpūta. Šeit atradīsiet 
arī stūrīti maltītes ieturēšanai un mazuļu 
autiņu apmainīšanai. 

Klausa stāstu laukums ir neliels un 
jauks dabas teātra laukums, kur vecais 
ceļotājs Klauss stāsta savus aizraujošos 
ceļojumu stāstus. 

Lotes māja ir rotaļu un spēļu māja. 
Šeit Lotes istabā varat rotaļāties ar viņas 
rotaļlietām, skatīties teātri vai arī paši spē-
lēt teātri, spēlēt skolu un, protams, šļūkt pa 
slidkalniņu no Lotes guļamistabas tieši uz 
Lotes rotaļu istabu. Blakus Lotes mājai at-
rodas Annas dārzs         , kur Anna bērniem 
māca gudrības par augiem.  

Oskara šķūnī kopā ar Oskaru var 
meistarot rotaļlietas un izgudrot dažādus 
aparātus un mašīnas. 

Skulptūru parks ir vieta, kur ir 
uzstādītas Izgudrotāju ciema kādreizējo 
izgudrotāju skulptūras. Ciema iedzīvotāji 
ļoti godā visus ciema izgudrotājus-priekš-
gājējus. Bite Susums, kas ir nākusi no 
kādas ļoti vecas un gudras zemes Japānas, 
skulptūru parkā dalās ar savām gudrajām 
dzīves atziņām. 

Izgudrotāju ciema dažādās kafejnīcas pie-
dāvā daudzveidīgu un veselīgu ēdienu. Jūs 
gaida Vecmāmiņas pankūkas (Mamma 
pannkoogid)         , Reiuranna 
kafejnīca          , Lotes kafejnīca          , 
“Kārums” sieriņa māja (Kārumsi kohu-
kese maja)          un vēl citi pārtikas kioski. 
Jaukus suvenīrus līdzpaņemšanai varat 
iegādāties Artūra veikalā          un citās 
mazākās tirdzniecības vietās. 
Piedzīvojumu meklētājus mežā gaida īsta 
piedzīvojumu taka          un bizbizmārīšu 
taka.

LOTES ZEMES PROGRAMMA

LOTES ZEMES 
TEMATISKAIS PARKS 

Visus tematiskā 
parka teritorijā 
esošos bērnus 
uzrauga viņu 
vecāki. 
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10.00 Tematiskais parks tiek atvērts 
apmeklētājiem
10.00-18.00 Zaķu māja: Planetārijs (latvie-
šu valodā 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00)
10.00-18.00 Meistarošana Oskara šķūnī
10.00-18.00 Stadions: Sporta nodarbes 
kopā Mati (Mati, Susums)
10.30 Bruno māja: Mūzikas stunda ar 
Paulu
10.30 Zaķu māja: Bruno un Alberta stāsti
10.45 Lotes mājas dārzs: Annas 
pamācības dārzniecībā
11.00 Lotes māja: Lotes stāsti
11.30 Skulptūru laukums: Susumu stāsts  
11.30 Elektrum dzirnavas: Adalberta 
stāsti par elektroenerģiju 

12.00 Džovanni teātris: Izgudrotāju 
ciema teātris „Mušas Jāka kāzas.“
12.30 Klausa stāstu laukums: Klausa 
ceļojumu stāsti 
12.45 Lotes mājas dārzs: Annas 
pamācības dārzniecībā
13.00 Stadions: “Kārums” skrējiens (viens 
riņķis stadionā). Katrs dalībnieks saņem 
sieriņu!
13.00 Lotes māja: Lotes stāsti
13.00 Bruno māja: Mūzikas stunda ar 
Paulu
13.30 Zaķu māja: Bruno un Alberta stāsti
14.00 Džovanni teātris: Uzvedums 
vismazākajiem: “Lote un pazudušo cepuru 
noslēpums.”

14.30 Elektrum dzirnavas: Adalberta 
stāsti par elektroenerģiju
14.30 Skulptūru laukums: Susumu stāsts 
15.00 Klausa stāstu laukums: Klausa 
ceļojumu stāsti 
15.30 Bruno māja: Mūzikas stunda ar 
Paulu
15.30 Zaķu māja: Bruno un Alberta stāsti
16.00 Džovanni teātris: Izgudrotāju 
ciema teātris „Mušas Jāka kāzas.“ 
16.30 Elektrum dzirnavas: Adalberta 
stāsti par elektroenerģiju
17.00 Lotes māja: Lotes stāsti
18.00 Pie vārtiem uz atvadām jums mīļi 
pamās mušas. Tematiskais parks tiek slēgts.

-INFORMACIJA +372 5885 5699

- - -VELAM JUMS PIEDZIVOJUMIEM BAGATU DIENU!


