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Atspulgs 

 
                        Sveicam mīlestības svētkos! 

Lai dzīvē mīlestības nepietrūkst! 
Bez mīlestības viss ir mazs... 

 
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola 
Adrese: Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050  

Sekretariāts: 67229210, 26405775 

 Epasts: rrsvs@riga.lv 
2021./2022. māc. gada izdevums Nr. 5 
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 Saturs 

1. Par Valentīndienu 

2.  Sv.Valentīna dienas vēsture 

3.  Par sasniegumiem Pekinas olimpiskajās spēlēs 
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DarjaKotina (9.b kl.) piedāvā lasītāju uzmanībai stāstu par šo dienu: 

Sv.Valentīna diena ir mīlestības svētki, kas katru gadu daudzās valstīs tiek svinēti 

14. februārī. Šajā  dienā mīlošie cilvēki ar apsveikumiem un dāvanām pastiprināti 

pauž savu mīlestību viens otram. 

Lai gan ir bijuši vairāki kristiešu mocekļi, kuriem vārds bija Valentīns, visticamāk 

šī diena ir nosaukta par godu 3.gadsimta kristiešu svētajam Valentīnam, kas bija 

moceklis aptuveni 269. gadā Romas imperatora Klaudija II valdīšanas laikā. 

Klaudijs aizliedza jauniešiem precēties, jo uzskatīja, ka neprecējušies vīri ir karot 

spejīgāki. Saskaņā ar leģendu, priesteris Valentīns ir turpinājis paslepus laulāt. Tas 

esot bijis pamats, lai viņu sodītu ar nāvi. 

Svētku pirmsākumi tiek saistīti ar romiešu svētkiem Luperkālijām, kas tika svinēti 

februāra vidū. Šajos svētkos svinēja pavasara atnākšanu, tika veikti auglības rituāli, 

kā arī tika izlozēti  sieviešu un vīriešu pāri. Kristietībā šie pagānu svētki netika at-

zīti, lai gan tautā tie bija ļoti iecienīti. Aptuveni 14.gadsimtā Svētā Valentīna diena 

kļuva par romantikas dienu un ieguva tradīcijas, kas vairāk līdzinās mūsdienu Svē-

tā Valentīna dienas svinēšanas tradīcijām. 

Svētais Valentīns   

Svētais Valentīns ir 3.gadsimta kristiešu svētais. Kopš viduslaikiem Svētā Valentī-

na vārds tiek saistīts ar romantisko mīlestību, un mūsdienās tā izpaužas Valentīn-

dienas tradīcijās.  

 

 

Ieskatu šo svētku vēsturē piedāvā Jevgenija Žarkova (12.a kl.), iz-

mantojot kulturoloģijas avotus 

Svētā Valentīna diena: Luperkāliju vēsture Senajā Romā 
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Saskaņā ar hipotēzi, ko pirmo reizi 17. gadsimtā izteica baznīcas vēsturnieks Tile-
mons,  šo svētku pirmsākumi ir meklējami  Senajā Romā. Luperkālijas  bija auglī-
bas svētki  par godu kaislīgās mīlas dievietei Juno Februata un dievam Faunam, 
ganāmpulku aizbildnim, ko ik gadu atzīmēja 15.februārī. 
Senajā Romā bērnu mirstība bija ļoti augsta.  Orākuls pavēstīja, ka dzimstības pa-
lielināšanai ir nepieciešams sieviešu pēršanas rituāls ar upurējamo dzīvnieku ādas 
pletnēm. Cilvēki, kuriem bija maz bērnu vai nebija vispār, iesaistījās mistiskos ritu-
ālos, lai iegūtu bērnu radīšanas spēju. Vieta, kur vilcene izbaroja Romulu un Remu, 
romieši  uzskatīja par svētu. Katru gadu  15.februārī šeit notika svētki, ko sauca par 
„Lupercalia” („lupus” latīņu valodā nozīmē „vilks”), kuru laikā upurēja kādu dzīv-
nieku. No šī dzīvnieka  ādas izgatavoja pletnes. Pēc dzīrēm jaunie cilvēki ņēma šīs 
pletnes un kaili skrēja pa pilsētu, iesitot ar pletni ceļā satiktām  sievietēm. Sievietes 
pašas ļāvās šiem pērieniem, jo uzskatīja, ka šis rituāls veicinās viņu auglību un 
vieglas dzemdības. Šis rituāls bija ļoti izplatīts Romā, tajā piedalījās pat augstmaņu 
ģimeņu locekļi.  
Šie svētki bija tik iecienīti, ka saglabājās ilgu laiku, kad citi pagānu svētki tika at-
celti līdz ar kristietības izplatīšanos. 494.gadā pāvests Gelāsijs mēģināja aizliegt 

Luperkālijas. 

 
Luperkālijas,  eļļas glezna, 1635. gads, gleznotājs: AndreaCamassia, Prado muzejs Madridē) 

Avots: Titulinis - Visuotinėlietuviųenciklopedija (vle.lt) 

Leģendas par Svēto Valentīnu 
Vēlajos viduslaikos Francijā un Anglijā Sv. Valentīna personība pakāpeniski sāka 

“apaugt” ar leģendām, kas bija saistītas ar slepenu mīlnieku pāru laulāšanu. Saska-
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ņā ar Zelta leģendu, valdonīgajam un cietsirdīgajam Romas imperatoram  Klaudi-

jam II radās doma, ka vientuļie vīrieši, kas nav ģimenes un bērnu apgrūtināti, droš-

sirdīgāk cīnīsies karalaukā Cēzara vārdā, un viņš aizliedza vīriešiem precēties ar 

mīļotām sievietēm. Svētais Valentīns bija parasts karalauka ārsts un mācītājs, kas 

juta līdzi nelaimīgajiem mīlniekiem un slepenībā nakts aizsegā viņus laulāja. Drīz 

par Svētā Valentīna darbību kļuva zināms varai un viņš nonāca ieslodzījumā, tad 

viņam tika izpildīts nāves sods 269.gada 14.februārī. 

Šī nav vienīgā leģenda par svēto Valentīnu.  

Angļu rakstnieka Džefrija Čosera ietekme  

Eiropā mīlētāju dienas svinēšanas tradīcija ir nostiprinājusies angļu un franču lite-

ratūras ietekmē 14.gs. beigās. Tautas ticējums, kas tika atspoguļots “angļu literārās 

valodas tēva” Džefrija Čosera daiļradē viņa slavenajā poēmā “Putnu parlaments”, 

vēsta, ka šajā dienā putni sāk meklēt sev pārus. 

  

 

 

 

 

 

Krievijas impērija  

Arī Krievijas impērijā, galvenokārt 19. gadsimtā, pa-

tika svinēt Sv.Valentīna dienu. Tas notika pārsvarā 

muižnieku ģimenēs. 



6  

Š aja  diena  bija pien emts rī kot balles, sevis k i, ja ma ja s 

bija meitas precī bu gados. Tika ielu gti arī  potencia lie 

lī gavain i. Meitenes izgatavoja  specia las Valentī ndie-

nas kartin as (валентинки) ar ziediem  un pamanī ja s 

ielikt kabata  vai nodot ar izsu ta majiem ze niem sa-

viem izredze tajiem.  Ta s vare ja izskatī ties arī  s a di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsveikuma karti-

ņas Valentīndienā 

galantajā 19. gad-

simtā  
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Iespējams, ka teju katrs no mums reiz ir domājis, kas ir mīlestība un kāda tā ir.Vai 

mīlestība un iemīlēšanās ir viens un tas pats? 

Piedāvājam  jūsu uzmanībai mīlestības raksturojumu kristīgajā izpratnē: 

Mī lestī ba ir le npra tī ga, mī lestī ba ir laipna, ta  neskauz , mī lestī ba neliela s, ta  nav 

uzpu tī ga. Ta  neizturas piedauzī gi, ta  nemekle  savu labumu, ta  neskaistas, ta  

nepiemin l aunu. Ta  neprieca jas par netaisnī bu, bet prieca jas par patiesī bu. Ta  

apkla j visu, ta  tic visu, ta  cer visu, ta  panes visu. 

1. korintiešiem 13:4-7 RT65 

RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts 

Avots: https://www.bible.com/bible/488/1CO.13.4-7.RT65 
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2022. gada februāris ieies vēsturē arī kā Pekinas 24. ziemas olimpisko 

spēļu mēnesis. Par to ir sagatavojusi stāstījumu  Žanna Lundte (9.b. kl.) 

 

 

 

 

 

 

Piektdien, 4.februāri, tika atklātas  24. olimpiskas spēles. Ķīnas galvaspilsēta ir 

pirmā vēsturē, kas uzņēmusi gan vasaras, gan ziemas olimpiādi. 

Pekinas olimpiskajās spēlēs tika sadalīti 109 medaļu komplekti 15 sporta veidos.  

Spēļu programmā tika iekļautas septiņas jaunas medaļu disciplīnas – vīriešu un 

sieviešu frīstails, sieviešu monobobslejs, jaukto komandu sacīkstes frīstaila 

slēpošanā, tramplīnlēkšana un snovborda kross, kā arī jaukto komandu stafete  

šortekā. 
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   Hokejs 2022 

Tas būs viens no oficiālajiem 15 sporta veidiem. Sacensības tiks aizvadītas 

Nacionālajā iekštelpu stadionā  un Vukesnonas arēnā, Pekinā no 2022.gada 4. 

februāra līdz 20. februārim. Kopumā  hokejā startēs  13 valstis. Startē divas koman-

das – vīriešu un sieviešu. Vīriesu komandas ir 12, bet sieviešu – 10. Vīriešu koman-

dā ir 25 spēlētāji, t.i. par 2 vairāk nekā sieviešu. Kopā turnīrā startēja  530 sportisti, 

no tiem bija 300 vīrieši  un 230 sievietes. Pirmo reizi hokejā olimpiskajās spēlēs ti-

ka pārstāvēta Dānija.  

Lauris Dārziņš tika pagodināts nest Latvijas karogu  

olimpisko spēļu atkļāšanas ceremonijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Paldies par uzmanību!  

 


