
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 
 

Par labiem rezultātiem sportā 

Indulis Graudužis 

Sporta meistars 

Dzimis: 1960.gada 1.oktobrī 
Dzīvesvieta: Jelgava 

 
     Indulis savu bērnību pavadījis Jelgavā, Pārlielupē. Mācījies un 1979.gadā pabeidzis Jelgavas 
4.vidusskolu. Būdams pusaudzis, draudzējās ar gados vecākiem puišiem, kuri nodarbojās ar ūdens 
motosportu. Draugu stāsti un panākumi viņu tik ļoti vilināja, ka devās līdzi uz upes šķūni, lai to ar 
savām acīm redzētu pats. Lielupes krasts viņu piesaistīja ar savu vilinošo motoru dūkoņu un laivu 
radīto atmosfēru. Sākumā bija tas gods palīdzēt ielaist laivas ūdenī, sajaukt degvielu un no malas 
skatīties treniņu norisē. Indulim radās liela interese par laivu sportu, ko novērtēja pieredzējušie 
Jelgavas Lauktehnikas komandas biedri Arnis Degainis, Haralds Uvens un Jānis Millers, uzaicinot 
piedalīties sacensībās. Tā kā Indulis jau 20 gadu vecumā bija precējies ar Lailu un dēlam Ingum 
vēl tikai gads, piedāvājums tika apspriests ar ģimeni. Sieva bija ļoti laipna un atbalstoša, 
akceptējot vīra sporta gaitu uzsākšanu. Sacensībām tika piešķirta Haralda Uvena vecā laiva. Tā 
1983.gadā iesākās Induļa Grauduža ūdens motosportista gaitas. 

 

 



1984.gadā Indulis izpildīja sporta meistara kandidāta normatīvus, savukārt 1985.gadā kļuva par 
PSRS sporta meistaru. 1986.gadā Bauskā, Jāņa Millera laivu darbnīcā, Indulim tika uzbūvēta Jāņa 
projektēta laiva, savas jaunās laivas būvniecībā piedaloties arī pašam. Rezultāti neizpalika un 
medaļu vērti sasniegumi bija gan Latvijas, gan PSRS mēroga sacensībās. 1986.gadā Sobinkā, 
Krievijā  6 stundu braucienā, pārī ar Edmundu Lavrenovu, tika iegūta I vieta. Tika izbraukātas 
visas Latvijas, gan daudzas PSRS republiku pilsētas un ūdenskrātuves, kur notika sacensības. 
Par sasniegumiem sportā ir jāpateicas arī ģimenei, kura vienmēr Indulim brauca līdzi uz 
sacensībām. Un atbalstītāju skaits kļuva lielāks, kad 1985.gadā piedzima meita Gunita. Indulis 
vienmēr ir uzsvēris, ka viņam par saviem panākumiem jāpateicas arī saviem draugiem un 
komandas biedriem, jo visa komanda un līdzbraucēji bija draudzīgi un vienoti. Sacensību  laikā 
sievas un puišu draudzenes gādāja par siltām pusdienām, atbalstīja gan fiziski, gan morāli. Sievas 
brauca līdzi arī Edmundam Lavrenovam, Jurim Batņam, Jānim Milleram, kā arī Arnim Degainim. 
Vēlākajos gados komandai pievienojās Aleksandrs Zarečņevs. Visiem bija jāparūpējas arī par 
komandas jauniešiem - Mārtiņu Apškalēju, Andri Gedvilu, Ivaru Gedvilu un Ģirtu Gedvilu, kurus 
bija uzticējuši vecāki. 

Kā dalībnieks pārstāvējis divus sporta klubus: Jelgavas Lauktehnikas ūdens motosporta klubu 
un klubu "Paisums" (Jelgava). Indulis aktīvi laivu sportā aizvadījis 16 gadus un savas sportista 
gaitas beidza 1998.gadā. Pēc ūdens motosportista karjeras beigām Induļa ģimenei ir saglabājušās 
labas attiecības un joprojām tiek uzturēti kontakti ar bijušajiem sportistiem un viņu ģimenēm. 

Iedvesmojoties no tēva sasniegumiem, meita Gunita Grauduža-Vanaga izmēģināja savus 
spēkus ūdens motociklu sportā un uzrādīja godalgotus rezultātus SKI Ladies limited klasē. Arī 
viņas vīrs Māris Vanags ir titulēts ūdens motociklu sacensību dalībnieks. 
 
Sasniegumi: 
Katera i Jahti kopvērtējuma uzvarētājs (1984); 
Krievija, Sobinka I vieta (1986); 
Katera i Jahti Narva OBN klasē II vieta (1987); 
Alūksne Zvaigznes kauss  II vieta OBN klasē (1987);  
 "Code 88"  I vieta OBN klasē (1988); 
Stučka PSRS kauss 1 etaps  10 jūdzes  III vieta (1988); 
Jūrmala Latvijas čempionāta posms  II vieta OBN klasē (1988); 
Stučka Latvijas čempionāts II vieta OBN klasē (1988); 
Stučka Latvijas čempionāts III vieta OBN klasē (1988);  
Jūrmala Atklātais čempionāts II vieta OBN klasē (1988);  
Alūksne Zvaigznes kauss  I vieta OBN klasē (1989);  
Cēsis Latvijas čempionāta II posms II vieta SN 500 klasē (1996); 
Jūrmala Latvijas čempionāta III posms III vieta SN 500 klasē (1996); 
Jelgava Latvijas čempionāta IV posms IV vieta SN 500 klasē (1996); 
1996.gada kopvērtējumā II vieta SN 500 klasē; 
Jūrmala Latvijas čempionāta I posms III vieta SN 500 klasē (1997); 
Jūrmala Latvijas čempionāta II posms V vieta SN 500 klasē (1997); 
Liepāja Latvijas čempionāta III posms II vieta SN 500 klasē (1997);  
Jelgava Latvijas čempionāta 1V posms  VI vieta SN 500 klasē (1997); 
Baltijas čempionāts VI vieta SN 500 klasē (1997); 
Liepājas čempionāts III vieta SN 500 klasē (1997);  



1997.gada kopvērtējumā II vieta SN 500 klasē; 
1998.gada Latvijas čempionāta I posms III vieta SN 550 klasē; 
1998.gada Latvijas čempionāta II posms II vieta SN 550 klasē; 
 
 

  Pieteica: Arnis Degainis, t.26449925 

Pielikumā fotogrāfijas: 

 
Indulis Graudužis 1982.gadā, Lielupes krastā, kad pats 

vēl nebija sācis braukt laivu sportā, palīdz remontēt motorus. 



 
Indulis Graudužis 1986.gads. Pirmais starts ar jaunuzbūvēto laivu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987.gadā Indulis 

Graudužis palīdz gūt 
„Zvaigznes kausu” Jelgavas 
komandai, kopā ar komandas 
biedriem. Augšējā rinda no 
kreisās: Indulis Graudužis, 
Anna Kolosova, Edmunds 
Lavrenovs, Aleksandrs 
Zarečņevs un apakšējā rinda 
no kreisās: Ivars Gedvils, 
Ģirts Gedvils, Arnis Degainis 
un Mārcis Avenītis. 
  
 
 



 
 

 
Indulis Graudužis 1992.gadā pirms starta 



 
Indulis Graudužis kopā ar dēlu Ingu, gandarīti par panākumiem 1997.gada sacensībās Liepājā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indulis Graudužis, kad 
ar laivu sportu vairs 
nenodarbojas, aktīvi tam 
seko līdzi no malas. 

  
 

 
 
 


