
Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības Sāvienas ezerā 

 

 17.marta rīts- gaisā virmo pavasaris, kaut gan termometrs rāda -10 grādus. Saule uzlēkusi pie spoži zilajām 

debesīm, aicina cilvēkus doties pie dabas un aktīvi atpūsties uz Sāvienas ezera ledus. Ezers arī gaidīt gaida 

makšķerniekus ar spožu, stingru ledu, kurš visas dienas garumā, plaisādams, sarunājās ar makšķerniekiem. 

Uz sacensībā  ieradās makšķernieki no tuvākajiem pagastiem : no Mētrienas, Kalsnavas un ciemiņi ,kas 

mēroja lielāku ceļu: no Atašienes, Jēkabpils, Aizkraukles, Kokneses,  Mālpils, Ērgļiem, Vietalvas,  Preiļiem, 

Aglonas. Pavisam kopā uz ledus uzgāja 76 zemledus makšķernieki. No tiem 16 jaunieši, 11 sievietes un 49 

vīrieši. Komandu sacensībām pieteicās 19 komandas – sastāvā vajadzēja būt 2 vīriešiem un 1 sievietei vai 

jaunietim līdz 16 gadu vecumam. 

Sacensības ilga 4 stundas. Pēc lomu svēršanas tika apkopoti rezultāti un apbalvoti labākie zemledus 

makšķernieki ar Ļaudonas pagasta pārvaldes sarūpētajiem kausiem un sponsoru balvām. 

Šogad apbalvošanu sākām ar veiksmīgākā Sāvienieša sumināšanu – un tas bija Aivars Sirmais (1,015 kg). 

Labākie makšķernieki  jauniešu grupā: 1.vieta-Guntim Bogotajam no Preiļiem (0,915 kg), 2.vieta- Matīsam 

Ločam no Aizkraukles (0,710 kg), 3.vieta- Agrim Vajevodskim no Preiļiem (0,700 kg). 

Labākās makšķernieces sieviešu grupā: 1.vieta-Lāsmai Turkopolei no Jēlkabpils (2,420 kg),2.vieta – Ilze 

Barūklei no Ļaudonas (1,460 kg),3.vieta –Lienei Strušeļei no Ērgļiem (1,325 kg). 

Labākie makšķernieki vīriešu grupā: 1.vieta – Jurģim Turkopolim no Jēkabpils ( 3,595 kg), 2.vieta – Ingaram 

Ūdrim no Kalsnavas (3,200 kg), 3.vieta – Zintim Viļevičam no Ļaudonas (3,020 kg). 

Veiksmīgākās komandas: 1.vieta -komandai „Nāk miegs!” no Jēkabpils (Jurģis Turkopolis, Mārtiņš 

Jaundzems, Lāsma Turkope- kopējais loms- 8,110 kg),2.vieta- komandai „Kalsnavas amatieri” (Andris 

Turkins, Ingars Ūdris, Agris Vajevodskis- kopējais loms-6,220 kg), 3.vieta- komandai „Vecie līņi” no 

Ļaudonas (Valdis Barūklis, Edmunds Ošlaps, Ilze Barūkle-kopējais loms 6,085 kg). 

Sumināts tika arī lielākās zivs īpašnieks Valdis Grundmanis, kurš noķēra 0,400 kg smagu asari. 

Savukārt vismazākais loms bija 0,015 kg Dairim Ločam no Aizkraukles. 

 Sāvienas ezera zivju resursi sacensību laikā tika samazināti par 80,010 kg. 

Piemiņas medaļu saņēma visvecākais un pieredzes bagātākais makšķernieks Vairis Viļevičs, lai veselība, 

pacietība un izturība sirmajam vīram vēl daudzus gadus, mācot jauno makšķernieku paaudzi Ļaudonā. 

Piemiņas medaļas saņēma arī 2 dalībnieces meitenes-Laura Āboliņa un Daniela Strode. 

Milzīgs paldies atsaucīgajiem Sāvieniešiem  - Jurim Eglītim par tiesneša pienākumu veikšanu un palīdzēšanu 

zupas vārīšanā. Paldies Olitai Aļeksejevai par atsaucību un uzņemšanos vārīt zupu tik lielam cilvēku pulkam. 

Zupa tiešām bija ļoti garda un lielais zupas katls tukšs. 

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei un personīgi Artūram Portnovam par atbalstu sacensību organizēšanai. 

Paldies sponsoriem – Veikalam  „Ķatram” un personīgi Indrai Vīksnai, „NG līnijai”un personīgi  Nikolajam 

Hačatrjanam, Jānim Barbanam, Rolandam Kaļeiņikovam, zemniekiem Aivaram Pelsim un Anitai Elksnītei. 

Paldies Dainai Lielupai par gardo pašcepto mājas maizi. Paldies kultūras nama vadītājai Signei Prušakevičai 

par skaistajiem diplomiem un foto reportāžu. 

Īpašs paldies visiem Ļaudonas un Sāvienas zemledus makšķerniekiem , kas nenobijās no lielās konkurences 

un atbalstīja Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas  sacensības ar savu dalību un cīņas sparu. 

Tiekamies uz ledus nākošgad! Ne asakas!  

 

Sacensību organizatore un dalībniece Ilze Barūkle. 

 

 


