
NuJoMe™ - Nūjošana, Joga & Meditācija - Nordic Walking Camp 2016 
2016. gada 8-9-10 jūlijs 
"Viļumi", Miķeļtornis, LV-3601 
Brīvdienu māja un kempings PIZĀ guest house / campsite, www.piza.lv 
 

Vasaras nometnes programma 
 
2016. gada 8. jūlijs 
 
15:00-18:00 – ierašanās 
18:00 – kopīgas vakariņas 
19:00 – 22:00 – ugunskurs, iepazīšanās koncerts (? – lībieši?, mūsu muzikanti?)  
22:00 - 22:30 – meditācija saulrietā, elpošanas prakses (prānajāma) 
 
2016. gada 9 jūlijs 
 
04:30 – mostamies agri uz rīta meditāciju 
04:45-5:15 – meditācija saullēktā, prānajāma pie jūras 
06:30 – otrā mošanās uz jogu 
07:00-08:30 – joga pie jūras (ja līst lietus – joga zālē) 
08:00 – kopējā mošanās 
09:00 – 10:00 – brokastis 
10:00 – 10:45 – apmācības – nūjošanas 10 soļi, iesildīšanās 
10:45-11:00 – rīta tēja/kafija, gatavošanās pārgājienam 
11:00-13:00 – nūjošana 5 vai 10 km – maršruts visiem 
13:30-14:30 – pusdienas-pikniks 
14:30-16:00 – brīvais laiks, pludmale 
16:00-18:00 – aktivitātes, meistarklases, nūjošana 5 vai 10 km 
18:00 – vakariņas 
19:00 – 22:00 – ugunskurs, saviesīgas sarunas 
19:00 - 22:00 atbilstoši vēlmēm – nūjošana vai joga (90 minūtes) 
22:00 - 22:30 – meditācija saulrietā, elpošanas prakses (prānajāma) 
23:00 – gulētiešana 
 
2016. gada 10. jūlijs 
 
04:30 – mostamies agri uz rīta meditāciju 
04:45-5:15 – meditācija saullēktā, prānajāma pie jūras 
06:30 – otrā mošanās uz jogu 
07:00 - 08:30 – joga pie jūras (ja lietus – joga zālē) 
08:00 – kopējā mošanās 
09:00 – 10:00 – brokastis 
Atbrīvojam numuriņos, mantas saliekam slēgtā konferenču telpā. 
10:00 – 14:30 –nūjošana 20 km (10 km turp (~2h) + 10 km atpakaļ (~2h)) uz 
Skrundas radioteleskopu 
12:30-13:00 – vakariņas-pikniks pie lokatora  
14:30-15:00 – kopā sanākšana, mantu sakārtošana  
15:00-… brīvais laiks, pludmale, aizbraukšana. 
 



Lieliska garīgās un fiziskās prakses kombinācija ķermenim un dvēselei – 
nūjošana (Nordic Walking), joga un meditācija. 
 
3 dienas pie jūras, 3 dažādas prakses. 
 
Norises vieta - Miķeļtornis, starp Kolku un Ventspili, zaļajā viesu namā PIZĀ. 
 
Nūjošana gar jūru, pa mežu un pa ceļiem.  
Īpašais maršruts - "Pa lībiešu pēdām" - uz Kolku un atpakaļ. 
 
Dažādas grūtības pakāpes - 1) iesācējiem, 2) tiem, kas jau praktizē nūjošanu un 
3) nopietniem entuziastiem. 
 
Nakšņošana viesu namā vai kempingā teltīs.  
Viesu namā ir visas ērtības (līdz 20 personām), tiem, kas paliek kempingā, ir 
atsevišķs WC un dušu bloks (20-40 vietas). 
 
Dalības maksa: 
- 2 naktis kempingā - 65 EUR/pers.. 
- 2 naktis viesu namā, sešvietīgā numuriņā, duša un WC koridorā - 80 EUR/pers.; 
- 2 naktis viesu namā, divvietīgā numuriņā, duša un WC koridorā - 90 EUR/pers.; 
- 2 naktis viesu namā, četrvietīgā numuriņā, duša un WC numuriņā - 100 
EUR/pers.; 
- 2 naktis viesu namā, trīsvietīgā numuriņā, duša un WC numuriņā - 100 
EUR/pers.; 
- 2 naktis viesu namā, divvietīgā numuriņā, duša un WC numuriņā - 110 
EUR/pers.; 
 
Dalības maksā ir iekļauta dalība pārgājienos, instruktāža, jogas nodarbības, 
meditācija, naktsmītnes un ēdināšana (veģetāra vai parasta) – brokastis, pikniks, 
vakariņas ar desertu, kafija/tēja visu dienu. 
 
Bērniem līdz 10 gadu vecumam atlaide kempingam un ēšanai 50%. Atlaide 30% 
palikšanai numuriņā viesu namā (atsevišķa gulta). 
 
Iespēja pavadīt laiku pie jūras kopā ar bērniem, piedaloties tikai kempingā 
notiekošajās nodarbībās. 
 
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: indrayoga@inbox.lv vai, zvanot pa tālruni 
27080606. 
================================================ 
(по-русски) 
 
Уникальное сочетание 3 практик для тела и духа - северная ходьба с 
палками (Nordic Walking или nūjošana), йога и медитация. 
 
3 дня на море, 3 практики. 
 
Основное место проведения - Miķeļbāka, между Колкой и Вентспилсом, в 



новом гостевом доме PIZĀ guest house / campsite. 
 
Походы с палками по пляжу, лесу и дороге.  
Специальный маршрут - "По следам ливов" на Колку и обратно. 
 
Разные уровни сложности - 1) для начинающих, 2) для уже владеющих 
техникой северной ходьбы и 3) для серьёзных энтузиастов. 
 
Проживание в доме или в кемпинге в палатке.  
Все удобства в доме (до 20 мест) и отдельно все удобства (туалет и душ) 
для проживающих в кемпинге (от 20 до 40 мест). 
 
Стоимость участия: 
- 2 ночи в кемпинге - 65 евро/человек. 
- 2 ночи в доме, в шестиместной комнате, душ и WC в коридоре - 80 
евро/человек; 
- 2 ночи в доме, в двухместной комнате, душ и WC в коридоре - 90 
евро/человек; 
- 2 ночи в доме, четырехместная комната, душ и WC в номере - 100 
евро/человек; 
- 2 ночи в доме, трехместная комната, душ и WC в номере - 100 
евро/человек; 
- 2 ночи в доме, двухместная комната, душ и WC в номере - 110 
евро/человек; 
 
В стоимость включено участие в походах, инструктаж, занятия йогой и 
медитацией, проживание, питание (вегетарианское или обычное) - 
завтрак, пикник, ужин с десертом, кофе/чай весь день. 
 
Для детей до 10 лет скидка 50% на проживание в кемпинге и питание. 
Скидка 30% на проживание в номере в доме (отдельная кровать). 
 
Возможно провести время на море с детьми, участвуя только в 
мероприятиях в кемпинге. 
 
Предварительные заявки на участие принимаются на email: 
indrayoga@inbox.lv или по телефону 27080606. 
 


