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Dagdas novada konkursa “Ar puzuru es rotāju savu istabiņu” 

nolikums 

 

Puzurs tradicionāli ir Ziemassvētku rotājums, kas izmantots pat ilgi pirms populāras 

kļuva eglītes. Tāpat ar puzuriem mūsu senči istabu rotāja ne vien pirms Ziemas saulgriežiem, 

bet arī Lieldienās, kāzās un lielākās svinībās, lika virs jaundzimušo gultiņas. Puzuri nav tikai 

dekori, tiek uzskatīts, ka tie savāc negatīvo enerģiju, nes svētību, sargā telpas iemītniekus, 

palīdz sakārtot domas. Pēc svētkiem puzurs jāsadedzina, lai atbrīvotos no tajā sakrājušās 

negatīvās enerģijas. Par puzura formu un struktūru skaidrojumi ir dažādi – tradicionālajā formā 

tas simboliski veido gadu ar 12 mēnešiem, citi savukārt uzskata, ka tas ir visuma modelis, kura 

asis dala to debess pusēs un laika nogriežņos (pagātne, tagadne, nākotne). Puzurs sākas ar 

vienu mezgliņu un beidzas ar otru mezgliņu, simbolizējot dzīvi. Būdams latviskās pasaules 

izpratnes simbols, vienlaikus puzurs ir viens no noslēpumainākajiem rotājumiem, jo par to nav 

saglabājies daudz ticējumu – līdz ar to paliek plaša telpa iztēlei! 

Puzurus parasti gatavo no salmiem, niedrēm, labības stiebriem, smilgām un bieži vien 

dekorē ar spalvām, dzīpariem un citiem dabas materiāliem. 

Konkursa mērķis: paplašināt bērnu redzesloku, apgūt zināšanas par puzura lomu 

saulgriežu tradīcijās, likt pamatus puzura izgatavošanas iemaņām un attīstīt sadarbošanās 

prasmes, pacietību un neatlaidību. 

Konkursa uzdevumi: 

1. Izgatavot vienu no senākajiem tradicionālajiem latviešu istabas rotājumiem – puzuru. 

2. Izveidot sava izgatavotā puzura vizītkarti – nelielu stāstu par puzura tapšanu un kādēļ 

tas izdevies tieši tāds. 

Mērķauditorija: 
Konkursā aicināti piedalīties Dagdas novada 1.- 12. klašu skolēni, pirmsskolas izglītības 

iestāžu bērni, vecāki, vecvecāki un skolotāji, ikviens Dagdas novada iedzīvotājs. Konkursā var 

piedalīties individuāli, klase, pirmsskolas grupa, pašvaldības iestāde, kolektīvs u.c. 

 

Konkursa norises gaita: No 2018. gada 3.līdz 7. decembrim gatavi puzuri kopā ar 

aprakstu jāiesniedz Dagdas novada IKSN. Klāt jānorāda autora vārds, uzvārds, klase/grupa, 

izglītības vai pašvaldības iestāde, kolektīvs.  

 

Konkursu organizē Dagdas novada IKSN, sadarbībā ar klašu audzinātājiem. 


