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14. februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Ziņas par svētku 

izcelsmi ir samērā neskaidras. Ar Valentīndienu saistās daudz dažādu leģendu. Diena ir 

nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim – vienam no trim svētajiem, kuri 14. 

februārī miruši mocekļa nāvē.  

Valentīndienu Anglijā svin jau kopš 17. gadsimta. Simts gadus vēlāk īpaši populāra kļuva 

tradīcija 14. februārī sūtīt mazas dāvaniņas un ar roku rakstītas zīmītes saviem 

mīļotajiem.  

Vispopulārākā un romantiskākā ir leģenda par Senās Romas priesteri Valentīnu, kurš 

dzīvojis 3. gadsimtā. Pie varas esošais imperators Klaudijs II nonācis pie secinājuma, ka 

vīrieši, kuriem ir ģimene – sieva un bērni – nav tik labi karotāji, kā brīvie stiprā dzimuma pārstāvji. Lai spēcinātu sava karapulka 

rindas, Klaudijs II aizliedzis jauniem vīriešiem precēties. Pēc dabas sirsnīgais priesteris Valentīns sapratis, ka šāda pavēle ir 

netaisna un nav pakļāvies imperatora gribai. Viņš slepus laulājis mīlniekus. Valentīns arī centies samierināt pārus, kas ir 

sastrīdējušies, rakstījis mīlestības vēstules to cilvēku vietā, kuri paši to nav varējuši un dāvinājis ziedus pāriem, kurus pats 

salaulājis. Kad nāca gaismā, ka Valentīns ignorē imperatora pavēli, viņam piesprieda nāvessodu. Tas esot izpildīts 270. gada 14. 

februārī. 

Lai gan svētku nekad nevar būt par daudz, der atcerēties, ka Sirsniņdiena ne ar ko tā īpaši neatšķiras no pārējām 364 dienām. 

Nav nepieciešama svētku diena kalendārā, lai izrādītu rūpes un mīlestību, pasniegtu ziedus, uzdāvinātu mīļus nieciņus vai pateiktu 

labus vārdus! 

 

 

Cilvēks ir vienīgais radījums virs zemes, kam ir prāts un 

brīva griba.Tā ir liela Dieva dāvana. Ar kurām nesaraujami 

saistīta atbildība.Visas vīrieša un sievietes attiecības ir 

balstītas atildībā. Atbildība ,savukārt,ir atkarīga no stipras 

gribas.Cilvēks, kam vāja griba, vienmēr paliks nebrīvs.Mīliet 

un esiet mīlēti ! Dzīve ir viena ,un tā ir īsa ,tajā var vai nu 

iegūt, vai zaudēt-eksperimentam nav vietas.Es novēlu ,lai 

visiem būtu ko mīlēt un būt mīlētiem,tikai atcerēties,ka Tu 

esi atbildīgs par to ko pieradini.  (Vija ) 

Mīlestības pilna diena – 

Valentīndiena, 

Tāda diena ir tikai viena. 

Vēlu jums no sirds mīlēt 

Savus tuvākos un draugus! 

(Kevins) 

Es gribētu novēlēt, lai 

Valentīndiena katrā mājā 

ienes sirsnību, lielu un 

bezgalīgu mīlestību! (Edijs) 

Es novēlu visiem pavadīt šo dienu 

skaisti un mīļi. Lai šjā dienā 

katram būtu daudz mīlestības un 

prieka. Lai sirsniņa pukstētu nos 

visa spēka! (Inese) 

Vēlu visām sievietēm un meitenēm 

priecīgus Valentīndienas svētkus! 

Lai jums viss dzīvē izdodas! Lai 

mīļotais pateiktu visu, ko par 

jums domā, protams, mīļos 

vārdus! (Reinārs) 

Esiet vienmēr pusceļā uz 

mīlestību, jo mīlestības ceļam 

gala nav. /V.Belševica/ 

Mīļus un saldus pārsteigumus 

Valentīndienā! (Indra) 

Šī diena ir svarīga, jo katram ir 

kāds, ko viņš mīl. Novēlu 

Valentīndienu pavadīt kopā ar 

mīļoto! (Madara) 

Valentīndiena ir ļoti skaista 

februāra diena. Šajā dienā 

cilvēki viens otram velta 

skaistus, sirsnīgus vārdus un 

dāvanas! (Ina) 

Šajā dienā sakiet sev tuviem 

cilvēkiem, cik stipri jūs viņus 

mīliet! Smaidiet un šajā 

dienā arī jums kāds 

uzsmaidīs! (Inga) 
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Kad tuvojas Valentīna diena, arvien biežāk aizdomājamies par mīlestību. Skolotāja Anita Zibola ar savu dzīvesbiedru ir kopā no 10.klases, jau 

38 gadus. Skolnieces Kristīne un Kitija draudzējas trīs un vairāk gadus. Viņas izteica savas domas par skaistajām mīlestības jūtām. 

1.Kā jūs izprotat vārdu „mīlestība”? 

A.Z.: Tās ir jūtas, kas veido cilvēka emocionālo pasauli- dvēseliskās izjūtas, kuru sākums ir bērnībā. Ja tu mīli, mammu, tēti, savu pirmo mašīnu vai 

lelli, savu vislabāko rotaļu draugu- suņuku vai mazu, murskulīgu kaķēnu, tad, gadiem ritot, minētās jūtas pārtop par mīlestību uz kādu noteiktu 

cilvēku, ar kuru tiek veidota māju izjūta, paši kļūstam par mammu un tēti, un mūsu bērniem ir atkal sava mašīna, lelle, suņuks un kaķēns... Mīlestība 

ir rūpes par savu vistuvāko- cilvēku, rotaļlietu, mīļdzīvnieciņu, tā ir māju un drošības izjūta. Tāpēc es domāju, ka mīlestība ir sajūtas, kuras sākas 

bērnībā un turpinās visu mūžu. Tas, kurš mīlēja savu lelli, mašīnu, suņuku vai kaķēnu, mīlēs arī savu ģimeni un būs laimīgs mīlestības dinamiskajā 

izaugsmē gadu garumā. 

Kristīne: Mīlestība ir stipras jūtas vienam pret otru. Tās ir raizes, uztraukums un rūpes. Mīlestība ir reibinoša, un iemīlējies cilvēks otra dēļ ir 

gatavs uz visu. Mīlestībā ir stipra greizsirdība, vēlme kādu paturēt tikai sev un nevienam neatdot. Mīlestība ir arī pārdzīvojumi, kur bez asarām 

neiztikt. Mīlestība ir kā lēciens ar gumiju, kad sirds tev sitas neprātīgā ātrumā. Mīlestība ir kā slimība, pret ko zāļu nav, un ikvienam no mums savā 

dzīvē nākas ar to saslimt. 

Kitija: Vārdu „mīlestība” es izprotu kā kaut ko neaprakstāmi skaistu, iejūtīgu, ļoti tuvu saikni. 

2.Vai jūs ticat mīlestībai no pirmā acu skatiena? 

A.Z.: No pirmā acu skata ir tikai patikšana, var iepatikties kleita, cepure, garšīgs ēdiens. Bet tas ir īslaicīgi. Visu mūžu nestaigāsi ar vienu kleitu un 

cepuri, neliksi galdā vienu un to pašu ēdienu. Mīlestība –tie ir gaidīšanas svētki ar nemitīgu pilnveidošanos visa mūža garumā. 

Kristīne: Es neticu mīlestībai no pirmā acu skatiena. Manuprāt, iemīlēties var tikai laika gaitā, iepazīstot cilvēku, iemantojot jūtas pret otru. Kā 

var kādu mīlēt, ja pat neesi ar to cilvēku runājis? Tikai āriene var iepatikties-tā nav mīlestība. 

Kitija: Neticu, jo mīlestība rodas ne jau no skatiena, bet no tuvības, labsajūtas, kad viens bez otra nevar. 

3.Kas kopīgs un kas atšķirīgs, izvērtējot draudzības un mīlestības jūtas? 

A.Z.: Draudzība un mīlestība- abi jēdzieni ietver uzticību, paļāvību un ticību, abas sniedz drošību, piederības izjūtas. Bet draudzība mierina, 

mīlestība satrauc un sabango. Tāpēc nevar būt tikai mīlestība, jābūt arī draudzībai, jo abas jūtas viena otru papildina. 

Kristīne: Draudzīgas jūtas- tās ir smiekli, sarunas, dalīšanās pieredzē, noslēpumu atklāšana, bet mīlestības jūtas- tās ir kaisle, maigums, prieks un 

bēdas. 

Kitija: Draudzībā un mīlestībā ir uzticība, saticība un laime, bet tās atšķiras ar to, ka patiesa un stipra mīlestība var būt tikai vienu reizi (ja tā ir 

īsta, tad mūžīga), bet draudzība visu laiku mainās. 

4.Vai draudzība un mīlestība var ilgt mūža garumā? 

A.Z.: Tās ilgst tikmēr, kamēr par tām rūpējas. Ja beidzas mīlestība, tad tā nav aprūpēta un spodrināta. Ja beidzas draudzība, tad tā nav uzturēta 

un ir piemirsta. Abos gadījumos jāsaka, ka tam ir jābūt divpusējam procesam.  

Kristīne: Var ilgt mūža garumā, tā tikai ir jānotur un jāsaudzē, lai nepazustu. 

Kitija: Draudzība un mīlestība dod spēku, un pat mūžīgu. 

5.Kā mainās jūtas, gadiem ejot?  

A.Z.: Es jau pirmajā jautājumā atbildēju - mīlestība nemainās, tā pārtop un pilnveidojas, kļūstot arvien daudzkrāsaināka un saviļņojošāka. 

Kristīne: Gadiem ejot, jūtas pret otru cilvēku no draudzības var mainīties uz mīlestību un otrādi. Laiks spēj mainīt visu, arī jūtas pret otru. Gadiem 

ejot, draugi viens pret otru var sākt izjust ko vairāk kā draudzīgas jūtas. Tāpat ir ar mīlestību, pavadot kopā ar mīļoto cilvēku, ja attiecībās vairs 

nav kaisles, tā dzirkstele lēnām var pārtapt tikai par draudzību, pat īsti to negribot. 

Kitija: Jūtas mainās dažādi-gan paliek stiprākas, gan vājākas. 

6.Kā dzīvot, lai neieslīgtu ikdienas rutīnā? 

A.Z.: Vajag priecāties par katru dienu, kas mums dota, tad nekādas rutīnas nebūs. Prieks ir mīlestībā, prieks ir skumjās, prieks ir veiksmēs un 

neveiksmēs. Prieks ir visās izjūtās, kuras dzīve mums piedāvā. 

Kristīne: Laikam jādzīvo tā kā sākumā, jāizturas vienam pret otru kā pirmajās reizēs, lai nekļūtu garlaicīgi, lai katra diena nebūtu vienāda. Dienas 

vajag dažādot, darīt kaut ko jaunu. 

Kitija: Jādzīvo tā, lai varētu izbaudīt visu tā, it kā dzīvo pēdējo dienu. 

7.Ja jūs mīlestību salīdzinātu ar rozi, kāda tā būtu? 

A.Z.: Jā, tā bieži saka, ka mīlestība ir kā roze, bet tā tas nav. Ir cits pavisam vienkāršs salīdzinājums, kas izsaka daudz vairāk – mīlestība, 

cilvēkam piedzimstot, ir neapsēts tīrums. Viss, ko tajā iesēsi un lolosi, būs tavs, ko piemirsīsi- to zaudēsi. 

Kristīne: Tā būtu liela, sarkana roze ar asiem ērkšķiem. 

Kitija: Tā būtu nevainojama, liela, ar koši sārtām ziedlapām, ar pasakaini skaistu aromātu. 

Domas apkopoja Ruta Dābola 


