
Svētā Valentīndiena
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 11.c klases skolniece Madara Kazaka



Svētā
Valentīndiena

14. februāris, kas tiek 
uzskatīta par visu mīlētāju 
dienu, kad tuvajiem 
cilvēkiem (parasti –
mīļotajam vai mīļotajai, 
arī ģimenes locekļiem) un 
pat mīļdzīvniekiem tiek 
veltīta īpaša uzmanība

Šis fotoattēls, autors: Nezināms autors, licencēts saskaņā ar licenci CC BY-SA
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Kā radās
Valentīndiena

Valentīndienas
rašanās vēsture, tāpat 
arī ziņas par Svēto 
Valentīnu, ir visai 
neskaidras un 
neprecīzas. Leģendas 
ir daudz un dažādas, 
taču viens ir zināms, šī 
diena apvieno Senās 
Romas un arī kristīgās 
pasaules tradīcijas.



Viena no zināmākajām
leģendām vēsta, ka 
Valentīns esot bijis Senās
Romas priesteris. 
Imperators Klaudijs II 
(3.gs.m.ē.) nonāca pie 
secinājuma, ka neprecēti
vīrieši ir labāki karotāji, 
nekā tie, kam ir sieva un 
ģimene. Tādēļ viņš
aizliedza jauniem un 
neprecētiem vīriešiem
precēties. Savukārt, 
Priesteris Valentīns, kas 
saprata šī lēmuma
netaisnīgumu, nepakļāvās
Imperatora pavēlei un 
turpināja slepus salaulāt
mīlniekus. Kad Valentīna
pārkāpumu atklāja, 
Klaudijs piesprieda viņam
nāvessodu, kas tika 
izpildīts 270. gada 14. 
februārī



Cietumā Priesterim 
esot atļauts 
satikties ar kādu 
jaunu meiteni, 
iespējams, viņa bija 
cietuma uzrauga 
meita. Viņš viņā 
iemīlējies. Pirms 
nāves Valentīns 
atstājis viņai vēstuli, 
ko parakstījis ar 
vārdiem „Tavs 
Valentīns”. Līdz pat 
mūsdienām, šī frāze 
tiek lietota kā 
paraksts Valentīna 
dienas 
apsveikumiem.



Valentīndienas ticējumi 

 Pastāv ticējums, ka, Valentīndienā, nopūšot noziedējušas pienenes pūkas un pēc 
tam saskaitot nenopūstās, var uzzināt, cik bērnu būs dzīves laikā.

 Dažās valstīs jauna sieviete kā dāvanu no vīrieša Valentīndienā var saņemt kādu 
apģērba gabalu. Pastāv ticējums: ja viņa patur šo dāvanu, tad vēlāk apprecēsies ar 
tās dāvinātāju.

 Agrāk ļaudis ticēja: ja sieviete Valentīna dienā redz pār galvu pārlidojam 
sarkankrūtīti, viņa apprecēsies ar jūrnieku. Ja redz zvirbuli, tad apprecēsies ar 
nabadzīgu vīru un būs ļoti laimīga. Savukārt, ja sieviete Valentīndienā ierauga zelta 
monētu, viņa apprecēsies ar miljonāru.

 Dažās valstīs tic, ka nākamo bērnu skaitu var uzzināt arī tad, ja Valentīna dienā 
pārgriež uz pusēm ābolu un saskaita, cik tajā sēkliņu.

 Velsā bija paraža grebt koka karotes un pasniegt tās kā dāvanas 14. februārī. 
Izplatītākie greznojumi uz grebtajām karotēm bija sirsniņas, atslēgas un atslēgas 
caurumi. Šo greznojumu nozīme bija: «Atslēdz manu sirdi!»



Svinēšanas tradīcijas

Vairākus gadsimtus sena ir tradīcija 14. februārī mīļotos 
cilvēkus iepriecināt ar apsveikuma kartītēm. 16. gs. 
Eiropā parādījās “valentīni” jeb īpašas svētku kartītes ar 
vēstījumiem. Sākumā tos rakstīja ar roku, un 18. gs. 
beigās Valentīndienas kartītes sāka iespiest tipogrāfijās 
ar jau gatavu nodrukātu vēlējumu vai dzejas rindām. 
Dažkārt kartītes tika sūtītas arī anonīmi – slepeni 
iemīlētiem cilvēkiem.



Materiāls ņemts no:

https://enciklopedija.lv/

http://epadomi.lv/kas_vertigs/interesanti_neparasti/gudrinieks/08022
011-ka_radas_valentindiena

https://enciklopedija.lv/
http://epadomi.lv/kas_vertigs/interesanti_neparasti/gudrinieks/08022011-ka_radas_valentindiena

