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Jaunajā simtgadē ieejot…
2022. gads olimpiskajā kustībā ir nozīmīgs vairāku notikumu 

sakarā:

• 23. aprīlī apritēja simts gadu kopš Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) dibināšanas. Par organizācijas pirmo 
prezidentu kļuva Jānis Dikmanis, kurš LOK vadībā bija līdz 
1933. gadam. Kopš 2020. gada  10. jūlija LOK prezidents ir 
Žoržs Tikmers. Latvijas sportisti zem neatkarīgās valsts karoga 
izcīnījuši 31 olimpisko medaļu – 21 medaļu Olimpiādes spēlēs 
un 10 medaļas ziemas olimpiskajās spēlēs; 

• no 4. līdz 20. februārim Pekinā  notika XXIV ziemas olimpiskās 
spēles, kurās bronzas medaļas izcīnīja Latvijas kamaniņu 
braucēju stafetes komanda – Elīza Tīruma, Kristers Aparjods 
un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme;

• aprit 30 gadu, kopš 1992. gadā Latvijā aizsākās Olimpiskās 
dienas tradīcija, kas ir vienīgais vispasaules pasākums, ko 
ik gadus organizē, atzīmējot Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas dibināšanas dienu (1894. gada 23. jūnijā). Nacionālās 
Olimpiskās komitejas piecos kontinentos izmanto šo iespēju, 
lai aktualizētu olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. 

Arī olimpisko spēļu talismaniem var atzīmēt jubileju – 50 gadu, 
kopš pirmais  olimpisko spēļu talismans – sunītis Valdi 
1972. gada Olimpiādes spēlēs Minhenē kļuva par spēļu simbolu.

LOK jubilejas gadā Latvijas Olimpiskās akadēmijas (LOA) 
kārtējais biļetens iepazīstina ar visiem olimpisko spēļu 
talismaniem. Tie ir dažādi, spēļu laikā ļoti nozīmīgi, iemīļoti, 
pamanāmi un visā pasaulē pazīstami.  

Visas pasaules sportisti gatavojas XXXIII Olimpiādes spēlēm 
Parīzē 2024. gadā un XXV ziemas olimpiskajām spēlēm  
Milānā/Kortīnā d`Ampeco 2026. gadā. 

Kuri no Latvijas sportistiem klātienē spiedīs roku  
jaunajiem talismaniem?

Lai mums visiem veiksmīga jaunā simtgade!Ie
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Par olimpisko spēļu simboliem
Gadu gaitā olimpisko spēļu norisē daudz kas ir mainījies, tostarp, – 
spēlēm ir savs talismans jeb simbols. Talismani ir organizatoru domu, 
vērtību un ideoloģijas iemiesojums. Tieši tāpēc katrām olimpiskajām 
spēlēm ir savi unikāli talismani. Visā to pastāvēšanas laikā kā 
ideoloģiskie iedvesmotāji darbojušies dzīvnieki, dažādas lelles, 
pasaku tēli u. tml. 

Ja agrāk kā talismani pārsvarā darbojās noteiktas teritorijas faunas 
pārstāvji, tad divdesmitā gadsimta beigās par olimpisko spēļu 
simboliem sāka izvēlēties mītu un pasaku varoņus. Tomēr katrs no 
varoņiem bija spilgts un neaizmirstams. Tie sevī atspoguļoja tās 
vietas, kur notiek sporta pasākums, vēsturi un kultūru.

Kādam būtu jābūt talismanam? Jebkuram labam talismanam jābūt 
elastīgam. Tas jāizveido tā, lai tas lieliski izskatītos ne tikai drukātajos 
medijos un elektroniskajos resursos, bet lieliski iemiesotos arī 
plīša rotaļlietas veidolā. Lai ikviens pasākuma apmeklētājs vēlētos 
iegādāties talismanu. Tāpēc tam vajadzētu radīt prieku tikai ar 
savu izskatu. Olimpisko spēļu organizatori galvenā simbola izvēles 
procesā sāk arvien aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus.

Ideja par talismana iekļaušanu olimpiskajās spēlēs aizsākās 
1968. gadā Grenoblē, kur neoficiālais talismans Šuss bija stilizēts 
slēpotājs, kuru projektēja Lafargē kundze, un tas bija ļoti populārs 
pirms spēlēm un visu spēļu laikā. 

Olimpiskos simbolus – logo un talismanus – izmanto, lai atbalstītu 
šo vērienīgo sporta pasākumu. Parasti tas ir olimpisko spēļu 
organizētājvalstī dzīvojošs, personificēts dzīvnieks.

Neskatoties uz milzīgajiem ienākumiem no suvenīriem ar to attēliem, 
oficiālie talismani ir ne tikai komerciāli izdevīgi, bet katrām spēlēm 
piešķir savu individualitāti. Īsti vai izdomāti, dzīvnieki vai cilvēki – 
šie simboli kalpo kā sazināšanās līdzeklis; tie ir kā tilts starp spēļu 
mājvietas pilsētu un spēļu skatītāju jebkurā pasaules vietā.
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Minhene
Monreāla

1972 XX Olimpiādes spēles
Minhene	(Vācijas	Federatīvā	Republika)

1976 XXI Olimpiādes spēles
Monreāla	(Kanāda)

Pirmais Olimpiādes spēļu simbols, 
kuru sauc Valdi. Taksis ir populāra suņu 
šķirne Bavārijā. Slavens ar  izturību, 
spēku un veiklību. Talismanam ir 
dažādas krāsas: galva un aste ir gaiši 
zilā krāsā, ķermenis – svītrains, kurā ir 
vismaz trīs no sešām olimpiskā  
karoga krāsām.
Māksliniece: Elena Vinšermane  
(Elena Winschermann).

Suns Valdi (Waldi)

Vārds aizgūts no algonkinu valodas, kas ir 
plaši izplatīta Kanādas pamatiedzīvotāju 
vidū. Sarkanā svītra simbolizē lenti, ko 
tradicionāli izmanto uzvarētāju medaļām. 
Ir arī variants ar daudzkrāsainu lenti Spēļu 
organizācijas komitejas krāsās. Šis dzīvnieks 
ir pazīstams ar savu pacietību un smago 
darbu, turklāt tam bijusi nozīmīga loma 
Kanādas attīstībā kopš 16. gadsimta, kad 
bebru kažokādu tirdzniecība kļuva par 
galveno komerciālo darbību Ziemeļamerikā.
Mākslinieki: Gajs St-Arnauds, Ivons Larošs, 
Pjērs Īvs Peletjē, Džordžs Huels  
(Guy St-Arnaud, Yvon Laroche, Pierre-Yves 
Pelletier, Georges Huel).

Bebrs Amiks (Amik)

Asi	zobi,	gara	aste,
Ļoti	laba	peldētprasme.
Esmu	bebrs	vārdā	Amiks,	
Kanādā	jums	visiem	patiks.

Izturīgs,	spēcīgs	un	veikls
Krāsainais	Vācijas	taksis
Olimpiešiem	laipni	teic:
“Esi	mīļi	sveikts!”
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Maskava
Losandželosa

1980XXII Olimpiādes spēles
Maskava	(PSRS)

1984 XXIII Olimpiādes spēles
Losandželosa	(ASV)

Lāča pilnais vārds ir Mihails Potapovičs 
Toptigins (Mikhail Potapovich Toptygin). 
Lācis ir Krievijā pazīstams dzīvnieks, 
kas parādās daudzos populāros 
stāstos, dziesmās un dzejoļos. Mišam 
ap vidukli – josta piecās olimpisko apļu 
krāsās. Jostas galus savieno olimpiskie 
apļi zelta krāsā. Miša kļuva par 
pirmo olimpisko talismanu, kas guva 
sensacionāli lielu peļņu.
Mākslinieks: Viktors Čižikovs  
(Victor Chizhikov).

Lācis Miša (Misha)

Plēsīgais putns ērglis Sems ir amerikāņu 
nācijas simbols. Tā izskats veidots 
draudzīgs un dzīvespriecīgs, lai nebiedētu 
bērnus. Tas iemieso olimpiskā gara 
optimismu. Ar savu cepuri, kurā attēlots 
valsts karoga dizains, parāda, ka ir  
daļa no Amerikas kultūras.
Dizains: Volta Disneja kompānija 
(C. Robert Moore, Walt Disney Productions).

Ērglis Sems (Sam) 

Maskava	ir	Mišas	mājas,
Sportistiem	te	labi	klājas	–
Veiklas	rokas,	ātras	kājas,
Gars	ir	možs	un	stalta	stāja.

Ērglis	Sems	kā	optimists
Nāk	no	tālās	Amerikas.
Lai	gan	plēsējs,	tomēr	saudzīgs,	–
Bērnus	mīl,	ir	ļoti	draudzīgs.	
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Seula
Barselona

1992 XXV Olimpiādes spēles
Barselona	(Spānija)

Tīģera Hodori vārda pirmā daļa “Ho” 
nāk no korejiešu vārda, kas nozīmē 
“tīģeris”, savukārt “Dori” ir izplatīts 
vīriešu dzimtes deminutīvs. Tīģeris bieži 
parādās Korejas populārajā mākslā un 
leģendās. Tā pozitīvais tēls asociējas ar 
humoru, drosmi un cēlumu. Hodori ap 
kaklu – olimpiskie apļi. Tīģerim galvā ir 
tipiska tradicionālā korejiešu cepure – 
sangmo. Lente uz cepures ir “S” burta 
formā – Seula, un tā ir redzama  
dažādās formās.
Mākslinieks: Kim Hjun (Kim Hyun).

Tīģeris Hodori (Hodori) 

Kobi ir humanizēts Pireneju kalnu 
suns kubisma stilā. Vārds Cobi ir 
atvasināts no COOB'92, – Barselonas'92 
Olimpiādes spēļu organizācijas komitejas 
nosaukuma saīsinājuma. Nosaukums 
izvēlēts, jo tas ir vienkāršs un viegli 
izrunājams lielākajā daļā valodu. 
Talismans ir filmēts vairākās reklāmās, 
tostarp, – Coca-Cola. 
Mākslinieks: Havjers Mariskals  
(Javier Mariscal).

Suns Kobi (Cobi) 

Galvā	korejiešu	sangmo,
Seulā,	kad	spēles	bango,
Cēlsirdība,	drosme	rullē,
Hodori	sev	ūsas	skrullē.

Spānijā,	kad	spēles	bija,
Kobi	visus	atbalstīja.
Pireneju	kalnu	suns	–	
Coca-Colas	bākuguns.

1988 XXIV Olimpiādes spēles
Seula	(Dienvidkoreja)



10 11Olimpisko spēļu talismaniOlimpisko spēļu talismani

Atlanta
Sidneja

2000 XXVII Olimpiādes spēles
Sidneja	(Austrālija)

Īzijs bija pirmais talismans, ko izstrādāja ar datora 
palīdzību. Tas spēj mainīt savu formu, un neviens īsti 
nezina, kas ir Īzijs. Tas nav dzīvnieks, cilvēka figūra vai 
objekts. Īzijs ir zilā krāsā un valkā sporta apavus. Pieci 
olimpiskie apļi atrodas dažādās ķermeņa vietās.
Mākslinieks: Džons Raiens  
(John Ryan, DESIGNefx).

Animācijas filma: 

• youtube.com/watch?v=TzGr9ibFkrw

Īzijs (Izzy)

Ollijs, Sids un Millija simbolizē ūdeni, 
gaisu un zemi. To krāsas atbilst spēļu 
emblēmas krāsām, un visi trīs ir tipiski 
Austrālijas savvaļas dzīvnieki. Ollijs (no 
vārda “Olympics”)  ir Austrālijā dzīvojošs 
papagaiļu kārtas putns – kukaburra, kurš 
iemieso olimpisko garu, augstsirdību 
un vispārējo dāsnumu. Sids (no vārda 
“Sydney”) ir pīļknābis, kurš simbolizē 
mieru Austrālijai un tās ļaudīm. Millija (no 
vārda “Millenium”) iezīmē jauno tehnikas 
un informācijas gadsimtu.
Mākslinieks: Metjū Hatans  
(Matthew Hattan).

Ollijs, Sids un Millija (Olly,	Syd	and	Millie) 

Kas	tu	esi?	Saki	gan!
Daudzas	formas	piemīt	man!
Sporta	kurpes	kājās	aunu,
Vārdā	Īzijs	sevi	saucu.	

Austrālijā	visus	gaida
Ollijs,	Sids	un	Millija.
Dzīvnieciņi	jauki	smaida,
Olimpisko	garu	raida.

1996 XXVI Olimpiādes spēles
Atlanta	(ASV)
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Atēnas

Pekina

2008 XXIX Olimpiādes spēles
Pekina	(Ķīna)

Fevoss un Atēna – abu talismanu vārdi ir atsauce 
uz diviem Olimpa Dieviem: “Phevos” ir gaismas 
un mūzikas dieva Apollona cits nosaukums; 
Atēna ir gudrības dieviete un Atēnu pilsētas 
aizstāve. Tādējādi abi talismani simbolizē saikni 
starp Seno Grieķiju un mūsdienu olimpiskajām 
spēlēm. Abi talismani ir brālis un māsa.  
Tie simbolizē spēles prieku un olimpiskās 
vērtības. Brāļa un māsas izvēle bija apzināta:  
abi iemieso vīriešu un sieviešu vienotību, 
izmantojot vienlīdzību. Fevoss valkā zilu tuniku, 
lai atgādinātu par jūru un spēļu emblēmas 
krāsu, savukārt Atēnas tunika ir oranžā krāsā,  
kas simbolizē sauli un paralimpisko  
spēļu emblēmu.
Mākslinieks: Spiross Gogos (Spyros Gogos).

Fevoss un Atēna (Phevos,	Athena)

Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini – katrs 
pārstāv krāsu no olimpiskajiem apļiem. Savienojot 
piecus vārdus, veidojas sauklis “Laipni lūdzam 
Pekinā!” (Bei Jing Huan Ying Nin). Talismani veido 
“Fuwa”, kas tulkojumā nozīmē “veiksmes lelles”. 
Zivs –  Beibei ir ūdens elements; tā ir zila, un tās 
vēlēšanās ir labklājība. Panda – Jingjing pārstāv 
mežu; tā ir melna, un tās vēlēšanās ir laime. 
Antilope – Yingying attēlo zemi; tā ir dzeltena, un 
tās vēlēšanās ir laba veselība. Bezdelīga – Nini 
attēlo debesis; tā ir zaļa un simbolizē veiksmi. 
Huanhuan ir uguns bērns; tas ir sarkans un 
simbolizē olimpisko liesmu un garu.
Mākslinieks: Hans Meilins (Han Meilin).

Animācijas filmas: 

• youtube.com/watch?v=bWmza8VuO7c

• youtube.com/watch?v=y7x8EyoXvFg

Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini

Fevoss	zilā	tunikā
Jūras	krastā	muzicē,
Gudrā	māsa	Atēna	
Spēlēm	sauli	garantē.

2004 XXVIII Olimpiādes spēles
Atēnas	(Grieķija)

Pieci	talismani	kopā
Sveic	mūs	Ķīnā	roku	rokā:
Laime,	veiksme,	veselība	–	
Olimpiskā	labklājība.
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Londona

Riodežaneiro

2016 XXXI Olimpiādes spēles
Riodežaneiro	(Brazīlija)

Venloka vārds ir cēlies no Much Wenlock pilsētas 
Anglijā, kurā joprojām notiek tradicionālās "Much 
Wenlock" spēles. Šīs spēles bija viens no Pjēra 
de Kubertēna iedvesmas avotiem mūsdienu 
olimpiskajām spēlēm. Talismana pieres forma 
ir identiska olimpiskā stadiona jumta formai. 
Talismana acs ir kameras objektīvs, kas filmē 
visu, ko redz. Uz plaukstu locītavām Venloks nēsā 
piecas aproces olimpisko apļu krāsās.  
Trīs smailes uz galvas ir trīs vietas labākajiem 
sportistiem. uz goda pjedestāla.
Dizains: Dizaina aģentūra "Iris".

Venloks (Wenlock)

Vinīcijs – olimpiskā talismana vārds 
godina brazīliešu dzejnieku un tekstu 
autoru Viniciusu de Moraesu. Vinīcijs sevī 
iemieso dažādus Brazīlijas dzīvniekus. 
Tā dizains radies no popkultūras, kā arī 
videospēļu un animācijas varoņiem. 
Vinīcijam piemīt kaķa veiklība, pērtiķa 
līdzsvars un putna žēlastība. Tas spēj 
izstiept rokas un kājas tik tālu, cik vien 
vēlas, un tam ir pastiprināta oža un dzirde.
Dizains: Birdo dizaina studija  
(Birdo Produções).

Vinīcijs (Vinicius) 

Venloks	nepaguris	filmē,
Londonā	kurš	spēlēs	vinnē.
Medaļniekus	vārdā	sauc,
Prieka,	gaviļu	tik	daudz!

Brazīlijas	dzīvniekus
Plaši	pārstāv	Vinīcijs.
Būdams	kaķis,	pērtiķis,
Visu	spēj	kā	varonis.

2012 XXX Olimpiādes spēles
Londona	(Apvienotā	Karaliste)

Animācijas filmas: 

• vimeo.com/114575700

• pinterest.es/pin/505388389430894473

Animācijas filmas: 

• youtube.com/watch?v=KatN365jaBg

• youtube.com/watch?v=LUpXSfrL9X8

• youtube.com/watch?v=6Y1puA5zOYI

• youtube.com/watch?v=_tdjXbVVWfM

• youtube.com/watch?v=vTJqjZjWdOw
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Tokija 

Miraitova savu vārdu ieguvis no japāņu 
vārdiem "mirai" – nākotne un "towa" 
– mūžība. Talismana vārdu izvēlējās, 
lai veicinātu cerību pilnu nākotni visu 
pasaules cilvēku sirdīs. Tokijas'2020 spēļu 
emblēma ir attēlota uz talismana pieres. 
Rūpīgi ieskatoties, var pamanīt šaha 
galdiņu, kuru veido trīs dažādu izmēru 
indigo krāsas taisnstūri, kas pārstāv 
daudzveidību.
Mākslinieks: Rio Taniguči (Ryo Taniguchi).

Animācijas filma: 

• youtube.com/watch?v=CjZyBXTNzl0

Miraitova (Miraitowa)

Mūžība,	nākotne,–
Zilais	indigo.
Miraitova	pasauli	sveic
Īpašā	japāņu	stilā.

2020 XXXII Olimpiādes spēles
Tokija	(Japāna)



*franču val. - labdien
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Grenoble
Insbruka

1976 XII ziemas olimpiskās spēles

Insbruka	(Austrija)

Pirmais ziemas olimpisko spēļu simbols, 
kuru sauca Šuss, ir mazs vīriņš uz slēpēm. 
Tā lielās divkrāsainās galvas, kas balstās 
uz unikālas zigzagveida zibens formas 
pēdas, augšdaļā attēloti olimpiskie apļi. 
Māksliniece: Aline Lafargē  
(Aline Lafargue).

Šuss (Shuss)

Sniegavīrs par ziemas olimpisko spēļu 
talismanu  kļuva 1976. gadā.
Tas sastāvēja tikai no vienas sniega 
pikas, – ar rokām, kājām un burkāna 
degunu, kas tradicionāli bija sniegavīriem. 
Galvā – sarkana tiroliešu cepure, raksturīga 
reģionam, kurā ziemas olimpiskās spēles 
notika otro reizi.
Mākslinieks: Valters Potšs (Walter Potsch).

Sniegavīrs (Schneemandl) 

Šuss	pirmais	ar	slēpēm	brauc,	
Francijas	kalnos	"Bonjour!"*	sauc.
Olimpiskos	apļus	un	gaismu	ceļ,
Lai	ziemas	sports	pasaulē	zeļ.

Sarkana	cepure,	rokas	un	kājas,
Deguns	–	burkāns,	stalta	stāja.
Kad	Austrijā	spēles	gāja,
Sniegavīrs	visus	sveicināja.

1968 X ziemas olimpiskās spēles

Grenoble	(Francija)
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Leikplesida

Sarajeva

1984 XIV ziemas olimpiskās spēles

Sarajeva	(Dienvidslāvija)

Talismanam Ronijam vārdu izvēlējās 
Leikplesidas skolēni. Tas cēlies no vārda 
“jenots” irokēzu valodā, kas ir Ņujorkas štata un 
Leikplesidas reģiona pamatiedzīvotāju valoda.
Jenots ir pazīstams dzīvnieks Adirondakas 
kalnu reģionā, kur atrodas Leikplesida. 
Pateicoties jenota slēpošanas brillēm un 
cepurei, šie aksesuāri kļuva par populārākajiem 
aksesuāriem spēlēs.
Jenots Ronijs kļuva par pirmo ziemas olimpisko 
spēļu talismanu, kas stilizēts kā sportists.
Mākslinieks: Dons Moss (Don Moss).

Jenots Ronijs (Roni)

Vučko ir vilks – dzīvnieks, kas parasti 
sastopams Dināru Alpu reģiona mežos. Ar 
savu smaidīgo, izbiedēto vai nopietno sejas 
izteiksmi Vučko piešķīra vilkam diezgan 
draudzīgu izskatu un pat palīdzēja mainīt šī 
dzīvnieka pierasti mežonīgo tēlu.
Vilka mazulis izrādījās spēcīgs, drosmīgs un 
tajā pašā laikā jautrs un bezrūpīgs.
Talismana galvenais atribūts – oranža šalle, 
uz kuras attēlots spēļu logo.
Mākslinieks: Jože Trobecs (Jože Trobec).

Vilks Vučko (Vučko)

Kas	tur	slido,	kas	tur	dauzās?
Kas	uz	vārtiem	naski	traucas?	
Esmu	jautrais	jenots	Ronijs,
Laipni	lūdzam	Amerikā.

Smaidīgs,	drosmīgs,	bezrūpīgs,	–
Vučko	–	vilku	mazulis.
Oranža	šalle	ap	kaklu	tam,	–
Lūk,	tāds	ir	smalkais	Sarajevas	stils!

1980 XIII ziemas olimpiskās spēles

Leikplesida	(ASV)
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Kalgari

Albērvila

1992 XVI ziemas olimpiskās spēles

Albērvila	(Francija)

Saskaņā ar leģendu polārlāči Haidija un 
Hovdijs ir nedalāmi – brālis un māsa. 
Talismanu vārdi ir atvasināti no vārda 
“Sveiki!” (“How do you do!” angļu un 
Rietumamerikas dialektā). 
Talismanu veidotāja tajos ielika 
vienotības, draudzības un viesmīlības 
simbolu. 
Tā kā Kalgari ik gadus rīko kovboju 
festivālu, talismani saģērbti atbilstošos 
tērpos, lai atspoguļotu nacionālo 
raksturu.
Māksliniece: Šeila Skota (Sheila Scott).

Polārlāči Haidija un Hovdijs (Hidy	and	Howdy)
Vairāku konkursu rezultātā spēļu 
organizatoriem talismanam atrast vārdu 
neizdevās. Tomēr, atkārtoti pārlasot īso 
aprakstu, tā radītājs saprata, ka vārds 
“maģija” parādījās vairākas reizes. 
Mazliet zvaigznes un kuba formas tēls 
Maģija bija pirmais talismans, kas kopš 
1976. gada Insbrukas spēlēm nebija 
dzīvnieks. Zvaigznes forma simbolizē 
sapņus un iztēli. Maģija krāsota  
Francijas karoga krāsās.
Mākslinieks: Filips Mairess  
(Philippe Mairesse).

Maģija (Magique)

Sveiki!	Kā	jums	klājas?	
Uzrunā	jūs	polārlāču	pāris.	
Apģērbti	kā	kovboji,
Mīļi	gaida	Kalgari.

Sarkans,	balts	un	zils	–
Šoreiz	tas	nebūt	nav	grims.	
Francijas	karogu	visi	zin',
Maģija	sapņo	un	svētkus	svin.

1988 XV  ziemas olimpiskās spēles

Kalgari	(Kanāda)
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Lillehammere

Nagano

1998 XVIII ziemas olimpiskās spēles

Nagano	(Japāna)

Talismani ir norvēģu leģendu varoņi brālis 
un māsa – Hakons un Kristīne. 
Talismanu vārdi norāda uz 13. gadsimta 
vēsturiskajām personām, kuru 
liktenis ir cieši saistīts ar Norvēģiju 
un Lillehammeres reģionu: Håkon IV 
Håkonson, Norvēģijas karalis no 1217. līdz 
1263. gadam, un princese Kristīne –  
viņa tante. 
Pirmie talismani cilvēka veidolā – Hakons 
un Kristīne – ir divi laimīgi bērni. Lai 
arī talismani valkā viduslaiku apģērbu, 
ņemot vērā vēsturiskās saknes, viņi ir 
moderni bērni un pauž jauniešu intereses 
un redzējumu, piemēram, izpratni par 
apkārtējo vidi.
Mākslinieki: Kari un Verners Grosmans 
(Kari and Werner Grossman), pamatojoties 
uz Havjera Ramiresa Kampuzano (Javier 
Ramirez Campuzano) ideju.

Hakons (Haakon) un Kristīne (Kristin)

Pūces Sukki, Nokki, Lekki un Tsukki ir 
pazīstamas arī kā Snowlets, ko, izmantojot 
vārdu spēli angļu valodā, var tulkot kā 
“Sniega pūces”. Cits skaidrojums – “sniegs” 
(snow) apzīmē ziemas sezonu, kurā 
notiek spēles, un “let`s” – uzaicinājumu 
pievienoties spēļu svinībām. Tāpat četru 
talismanu vārdu pirmie divi burti veido vārdu 
“sniegputenis”. Skaitlis ”četri” simbolizē 
attiecīgi uguni (Sukki), gaisu (Nokki), zemi 
(Lekki) un ūdeni (Tsukki).
Turklāt olimpiskās spēles notiek reizi  
četros gados. 
Dizains: Asociācija “Landor”  
(Landor Associates).

Pūces Sukki, Nokki, Lekki un Tsukki

Sensenos	laikos	norvēģu	zemē	–	 
Hakons	un	Kristīne	–	brālis	un	māsa.	
Mūsdienās	–	moderni,	laimīgi	bērni;	
Saknes	tiem	senas,	bet	redzējums	jauns.

Četras	draiskas	sniega	pūces
Sauc	no	tālās	Japānas:
Zeme,	ūdens,	uguns,	gaiss	–	
Sniegputenis	sportiskais!

1994 XVII ziemas olimpiskās spēles

Lillehammere	(Norvēģija)
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Turīna

Soltleiksitija

2006XX ziemas olimpiskās spēles

Turīna	(Itālija)

Pulveris ir sniega zaķis; Varš ir koijots, 
bet Ogle – melnais lācis. Zaķa ātrums, 
koijota spēja uzkāpt augstākajās kalnu 
virsotnēs un melnā lāča spēks ilustrē 
olimpisko moto “Citius, Altius, Fortius” 
(Ātrāk, augstāk, spēcīgāk). Talismani 
atspoguļo ASV Jūtas štata svarīgākos 
resursus un kultūru. Šie trīs dzīvnieki bieži 
bija galvenie varoņi indiāņu leģendās, 
kas tika nodotas no paaudzes paaudzē. 
Talismanu vārdus izdomāja bērni. 
Dizains: “Landor” (Landor/Publicis).

Zaķis Pulveris (Powder), koijots Varš (Copper), lācis Ogle (Coal)

Itāļu valodā “neve” nozīmē sniegs,  
un “gliz” nozīmē ledus.
Neve ir sniega pika; Gliz ir ledus kubs. 
Kopā tie atspoguļo pamatelementus, kas 
nepieciešami veiksmīgām ziemas spēlēm, 
un iemieso ziemas sporta veidus. Neve 
ar plūstošām un noapaļotām kontūrām ir 
saistīta ar kustību harmoniju un eleganci. 
Tā ir ģērbusies sarkanā. Gliz leņķiskās un 
gludās formas atgādina par sportistu spēku. 
Tas valkā zilu tērpu.
Pēc dizainera domām ideju rosināja ūdens 
spēja iegūt dažādas neticamas formas, 
pārvēršoties sniegā un ledū. 
Dizainers: Pedro Albukerke  
(Pedro Albuquerque).

Sniega pika Neve (Neve), ledus kubs Gliz (Gliz) 

Sniega	zaķis	Pulveris
Ātri	draugus	panācis.
Lācis	Ogle,	koijots	Varš,	–
ASV	skan	spēļu	maršs.

Sārtā	sniega	pika	Neve
Veikli	brauc	ar	sniega	dēli.
Zilais	ledus	kubs	ir	Gliz,	–
Tas	ir	lielisks	šorttrekists.

2002 XIX ziemas olimpiskās spēles

Soltleiksitija	(ASV)
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Vankūvera
Soči

2014 XXII ziemas olimpiskās spēles

Soči	(Krievija)

Vankūveras spēļu talismani izveidoti, 
iedvesmojoties no Kanādas rietumu 
piekrastes dzīvnieku pasaules un pasakām.
Kvači ir “Sniega cilvēks”, populārs tēls no 
vietējās leģendas, kurš dzīvo mežā.  
Tam ir bieza kažokāda, Kvači valkā  
zābakus un ausu aizsargus.
Miga ir jūras lācis, mītisks dzīvnieks.
Dizains: “Meomi dizains” (Meomi design).

Animācijas filmas: 

• youtube.com/watch?v=FrRTFc58MCA

• vimeo.com/20321809

Sniega cilvēks Kvači (Quatchi), jūras lācis Miga (Miga) 

Starptautiskā olimpisko talismanu konkursā tika 
saņemti 24 tūkstoši zīmējumu, no kuriem izvēlējās 
trīs labākos. Talismanu autori raksturoja katru tēlu: 
Leopards dzīvo Kaukāza sniegotajos kalnos, kas 
izceļas ar augstumu. Tas vienmēr ir gatavs nākt 
palīgā tiem, kuri nonākuši grūtībās. Leopardam ir 
jautrs raksturs un  tam patīk dejot. 
Polārlāča galvenā rakstura iezīme ir labsirdība. Tas 
dzīvo ziemeļos, apgabalā,– kas atrodas aiz polārā 
loka. Kopš agras bērnības Polārlāci audzināja 
polārpētnieki, iemācīja spēlēt kērlingu, slidot un 
slēpot. Visvairāk Polārlācim patīk braukt ragavās. 
Zaķis ir izcils Meža akadēmijas students un palīdz 
savai mammai nelielā restorānā ar nosaukumu 
"Forest Dam". Vislabāk Zaķim patīk  
sporta spēles un konkurence. 
Mākslinieki: Silvija Petrova (Silviya Petrova) – Zaķis; 
Oļegs Seredečnijs (Oleg Seredechniy) – Polārlācis; 
Vadims Paks (Vadim Pak) – Leopards.

Animācijas filmas: 

• youtube.com/watch?v=kE9mNM6XEq0

• youtube.com/watch?v=lSrO7Rfm_f8

Zaķis, Polārlācis un Leopards  
(The	Hare,	The	Polar	Bear	and	The	Leopard)Katrā	Vankūveras	pusē

Kvači	māj	un	Miga	tusē.
Sniega	cilvēks,	jūras	lācis	–
Katrs	no	sava	mīta	nācis.	

Zaķis,	Lācis,	Leopards
Sočos	ņipri	izpaužas.
Slido,	slēpo,	uzdejo,
Aiztrauc	sniega	kamanās.

2010 XXI ziemas olimpiskās spēles

Vankūvera	(Kanāda)		
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Pekina

Phjončhana

2022 XXIV ziemas olimpiskās spēles

Pekina	(Ķīna)

Tīģeris ir dzīvnieks, kurš cieši saistīts ar 
korejiešu mitoloģiju – uzticības, spēka un 
aizsardzības simbols. “Sooho” korejiešu 
valodā nozīmē aizsardzība. “Rang” nāk 
no korejiešu vārda “tīģeris” vidējā burta 
“Ho-rang-i”. Suhorangam ir ne tikai 
izaicinošs gars un aizrautība, – tas ir arī 
uzticams draugs, kurš aizsargā sportistus, 
skatītājus un visus olimpisko spēļu 
dalībniekus.
Dizains: Phjončhanas ziemas olimpisko 
spēļu organizācijas komiteja.

Animācijas filma: 

• youtube.com/watch?v=KPACfHYO9AQ

Baltais tīģeris Suhorangs (Soohorang) 

Ķīniešu mandarīnu valodā (Ķīnas oficiālais 
dialekts) vārdam “Bing” ir vairākas nozīmes – 
visizplatītākā ir “ledus”. Vārds simbolizē arī tīrību un 
spēku, savukārt “Dwen Dwen” apzīmē bērnus.
Talismans iemieso sportistu spēku un gribasspēku, 
palīdz veicināt olimpisko garu.
Bings valkā visu ķermeni aptverošu no ledus 
izgatavotu “čaulu”, kas atgādina astronauta tērpu – 
veltījums jaunu tehnoloģiju (ar bezgalīgām iespējām) 
pieņemšanai nākotnē. Apvalks pandai palīdz arī slidot, 
snovot un slēpot līdzās olimpiskajiem sportistiem.
Oreola spilgtās krāsas ap seju atspoguļo jaunākās 
progresīvās tehnoloģijas spēļu ledus un sniega  trasēs, 
savukārt sirsniņa Binga kreisajā plaukstā simbolizē 
Ķīnas viesmīlību sportistiem un skatītājiem ziemas 
olimpiskajās spēlēs.
Animācijas pandas tēls 2022. gada oficiālajam 
talismanam nav pārsteigums, jo milzu panda ir Ķīnas 
nacionālais dzīvnieks. Panda bija viens no pieciem 
2008. gada Pekinas Olimpiādes spēļu talismaniem.
Māksliniece: Cao Xue (Deng Xiaohua).

Panda Bings (Bing	Dwen	Dwen)

Olimpiskais	gars	un	sargs	–
Aizrautīgais	Suhorangs.
Korejiešu	acuraugs	–		
Ziemas	spēlēs	visiem	draugs.

Ledus	tērps	no	nākotnes,
Astronauta	karstā	sirds.
Snovo,	slēpo,	slido	Bings,
Ziemas	spēles	Ķīnā	svin.

2018 XXIII ziemas olimpiskās spēles

Phjončhana	(Dienvidkoreja)

Animācijas filma: 

• olympics.com/en/video/bing-dwen-dwen-the-beijing-2022-winter-olympic-games-mascot
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ATRSLIDOSANA

LATVIJAS OLIMPISKĀ AKADĒMIJA

Atrisini krustvārdu mīklu!

Krustvārdu mīklas autore: Irina Tihomirova
Plakātus un citus LOA izstrādātos metodiskos materiālus  

par olimpisko kustību skatīt: www.loa.lv
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