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JĀNIS ČUKURS,  

(23.II.1891. Alojas pag. Latvija – 15.VII.1945. Geesthacht, Vācija) 

Sieva: Olga Čukurs, dzimusi Ukass (16.XI.1903. Lietuvā – 23.XI.1999. ASV) 

Dēli:  Gunārs (dzim. 25.XII.1926., dzīvo ASV, Alaska, Anchorage ),  

Bruno (24.IV.1929. Alojā – 13.XII.2009. Valmierā) 

 

Jāņa Čukura dzīves gaitas sākās Alojas pagasta „Čukuros”. Viņš bija vecākā atvase Kārļa un 

Helēnas Čukuru ģimenē. Vidējais brālis Kārlis palika saimniekot „Čukuros”, jaunākais Edvards 

studēja Latvijas universitātē Rīgā, bet Jānis mācījās un beidza Ainažu jūrskolu. Viņš ar labpatiku 

atcerējās Jūrskolas orķestri, kur spēlēja vijoli, bet „sūdzējās”, ka ballēs maz iznācis dejot. Vijole 

tagad ir uzdāvināta Ainažu jūrskolas muzejam. Par studijām teica, ka daudz mācījies, jo režīms bijis 

ļoti stingrs, bet tas dzīvē atmaksājies. Brīvlaikos kājām mērojis garo ceļu no Ainažiem līdz 

„Čukuru” mājām. 

 

Pirmā pasaules kara laikā Jānis Čukurs dienēja cariskās Krievijas flotē uz burukuģiem, ilgāku laiku 

pavadot Londonā, Anglijā. Tur viņš bez latviešu un krievu valodas iemācījās arī angļu valodu. Viņš 

bija vienīgais šīs valodas pratējs Ungurpils apkārtnē. Dažam labam svešiniekam, kas apceļoja 

Latviju un iemaldījās Ungurpils pusē, Jānis Čukurs bija derīgs izpalīgs angļu valodā. Valodu 

prasmes labi noderēja arī bēgļu gaitās pēc 2.pasaules kara Vācijā.  

 

Pēc jūras dienesta J.Čukurs atgriezās Ungurpilī un 1925.gadā apprecējās ar Ungurpils kalēja Jāņa 

Ukass vecāko meitu Olgu. Centrā viņš atvēra veikalu „J.Čukura jauktu preču tirgotava”, kur Olga 

pārmaiņus ar Jāni stāvēja aiz letes un pārdeva vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamās preces: 

petroleju, siļķes, sviestu, maizi, cepumus, konfektes utt. Tā kā blakus atradās skola, nebija atļauts 

tirgot alkoholu, bet skolas bērni regulāri skrēja pirkt ūdenskliņģerus par 5 santīmiem gabalā. Mājā 

bija arī pasta palīgnodaļa. Jānis Čukurs aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē, un bija viens no Alojas 

spirta brūža – dedzinātavas izveides organizētājiem un akcionāriem.  

 

No dēlu stāstījuma zināms, ka ģimenē bija stingra disciplīna, par galveno mērķi izvirzot darba 

tikuma ieaudzināšanu un uzsverot izglītības nozīmi. Lai puikas bezmērķīgi nedauzītos pa parku un 

citām vietām, tēvs sūtīja viņus lauku darbos, kā arī strādāt kūdras purvā, kaut gan materiālo apstākļu 

dēļ tas nebija nepieciešams. Vecākais dēls Gunārs tika sūtīts mācīties Rīgā Olava komercskolā, bet 

jaunākais Bruno novirzīts uz mācībām tehnikumā. Kaut arī stingrs savās prasībās pret bērniem, tēvs 

ir bijis stabila rakstura, taisnīgs, izpalīdzīgs un patīkami omulīgs cilvēks, ar labu humora izjūtu. 

Nekad nav strīdējies un taisnību nav aizstāvējis, paceļot balsi, bet izvirzot savus argumentus. Tēva 

mūzikas mīlestību ir pārņēmis vecākais dēls Gunārs, kas bērnībā un pusaudža gados ir spēlējis tēva 

vijoli, bet vēlāk aizrāvies ar akordeona spēli. 

 

1940.gadā, ienākot Latvijā padomju varai, J.Čukura veikals tika nacionalizēts. To neatvēra arī vācu 

valdīšanas laikā, jo īpašnieks uzskatīja, ka kara apstākļos bez blēdībām un spekulācijām tirgošanās 

nevarētu pastāvēt, bet „šeptes zem letes” nebija viņa dabā. 

 

2.pasaules kara beigu posmā, tuvojoties austrumu kaimiņa karaspēkam, Čukuru ģimene bija spiesta 

doties svešumā, jo nevarēja atļauties tikt „atbrīvotiem”. Labi draugi brīdināja, ka Čukuri bijuši 

1941.gadā deportējamo ģimeņu 2.sarakstā, kuru padomju aktīvisti nebija paspējuši realizēt, jo 

pašiem lielā steigā bija jābēg no vācu armijas, kas ienāca Latvijā.  

 

Kopā ar Čukuriem tālajā ceļā devās arī Olgas vecāki un brāļa Otto ģimene. Jāņa Čukura ģimene 

pameta 1938.gadā celto jauno māju „Kraujas” Ungurpils centrā un visu, kas ar uzcītīgu darbu bija 

radīts. Par to, ka šis lēmums bija pareizs, liecina vidējā brāļa Kārļa ģimenes izsūtījums no Alojas 

pagasta „Čukuru” mājām uz Amūras apgabalu 1949.gada martā. 

 

Pēc dažiem mēnešiem grūta ceļojuma Jānis Čukurs ar sievu nonāca Šverīnes pilsētā Austrumvācijā, 

kur atradās angļu karaspēks. Latvijā vecākais dēls Gunārs 18 gadu vecumā bija iesaukts vācu 

armijas Latviešu leģionā, bet jaunāko dēlu Bruno, ierodoties Vācijā, paņēma t.s. gaisa izpalīgos. 
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Izmantodams savu angļu valodas prasmi, Jānis Čukurs sadzina pēdas vecākajam dēlam angļu zonā 

un noorganizēja transportu šajā armijas vienībā esošajiem latviešiem tālākam ceļam rietumu 

virzienā, jo uzzināja, ka šo Austrumvācijas rajonu pārņemšot krievi. Tā ģimene bez jaunākā dēla 

nonāca Gēstahtes (Geesthacht) pilsētā pie Elbas upes Šlēzvigas-Holšteinas federālajā zemē, kur 

jutās drošībā. Tur bija t.s. latviešu „Saules” nometne, kuras apgādi nodrošināja Rietumu sabiedrotie. 

Tomēr nometnes dzīvi Jānis Čukurs ilgi nebaudīja, jo pēc lielajiem pārdzīvojumiem negaidīti mira 

ar sirds infarktu 54 gadu vecumā. Viņu apglabāja Gēstahtes kapsētā Vācijā. 

 

Pēc četriem gadiem, pabeidzis „Saules” ģimnāziju, 1950.gadā Gunārs Čukurs kopā ar māti Olgu 

Čukuri izceļoja uz Ameriku. Tur apstākļi bija labvēlīgāki. Pateicoties tēva ieaudzinātajam darba un 

izglītības tikumam, Gunārs Amerikā no trauku mazgātāja restorānā vairāku gadu garumā nonāca 

līdz inženiera – enerģētiķa profesijai. Tagad viņš dzīvo Aļaskā, un šī gada 25.decembrī sasniegs 90 

gadu vecumu.  

 

Jāņa Čukura sieva Olga nodzīvoja ilgu mūžu, atstādama šo pasauli 96 gadu vecumā. 

 

Jaunākais dēls Bruno bija nonācis franču gūstā, un, neko nezinādams par pārējiem ģimenes 

locekļiem, caur padomju filtrācijas nometnēm bija atgriezies Latvijā. Viņš pēc tam vēl tika paņemts 

dienēt padomju armijā, bet pēc tam, baidīdamies atgriezties Ungurpilī, kur viņu pazina kā „budža” 

atvasi, dzīvoja Rīgā, pēdējos 20 gadus Valmierā, kur 80 gadu vecumā mira pēc trešā insulta.  

 

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Gunāra Čukura iesniegtajiem materiāliem Ainažu 

Jūrskolas muzejam. 2016.gada 20.novembrī.  

 

 
 

Jāņa Čukura ģimene uz Ungurpils ezera fona  

1938. gadā:  

sieva Olga, jaunākais dēls Bruno, Jānis Čukurs,  

vecākais dēls Gunārs. 

 

 
1944.gada septembrī  - pirms aizbraukšanas uz 

Rietumiem. 

No kreisās: J.Čukura sievas tēvs Jānis Ukass, Jānis 

Čukurs, sievas māte Anna Ukass, dēls Gunārs, sieva 

Olga, dēls Bruno, sievas brāļa Otto sieva Marija 

Ukass. 

Priekšā sievas brāļa Otto bērni Sarma, Atis, Reinis 
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Jāņa Čukura sievas Olgas tēvs un māte nebija latvieši, bet dzimuši vācu ģimenēs.  

 

Tēvs Jānis (dzim.Johan) Ukass (17.IV.1875. Tilzītē, Austrumprūsijā – 15.V.1953. Ungurpilī),  

māte Anna Ukass, dzim.Nehl (26.IX.1882.Krekenavā, Lietuvā – 28.XII.1976. Čikāgā, ASV). 

 

Ap 1910.gadu Ungurpils muižas toreizējais īpašnieks – barons (iespējams kāds no Marijas 

Stakelbergas pēcnācējiem), atveda no Lietuvas 4 ģimenes, labus sava aroda pratējus.  

 

1/ Galdnieks Aleksandrs Mercs, kas dzīvoja Ungurpils „Medniekos”. Viņa ģimenē bija 2 meitas, 

kas 1944.gada izceļoja uz ārzemēm, bet ģimene kopā ar jaunāko atvasi Helmutu palika Ungurpilī 

arī pēc kara. Helmuts sākumposmā bija kolhoza šoferis, par ko pats bija stipri lepns. 

 

2/ Darbu uzraugs Roļskijs, pēc tautības polis, kam tika ierādītas „Lielkalnu” mājas. Viņam bija 

meita Vanda, mirusi jaunībā no tuberkulozes, meita Otīlija, kas aizprecējās uz Pēterburgu, un dēls 

Francis, kurš palika dzīvot „Lielkalnos”. Viņam savukārt bija 3 dēli – Laimonis, Imants, Zigurds un 

meita Biruta.  

 

3/ Kučieris Teodors Ukass, Jāņa Ukasa vecākais brālis, kuram 

bija 8 bērni: Ādolfs, Johans, 

Kārlis, Anna, Auguste, 

Otīlija, Matilde un Natālija. 

Pēcteči galvenokārt ir 

aizvirzījušies Staiceles un 

Salacgrīvas virzienā  

 

4/ Kalējs Jānis Ukass, kura 

ģimenei piešķīra senu 

muižas ēku ar pusmetru 

biezām sienām Joglas upītes 

krastā Ungurpils centrā. 

Māja tā arī tika saukta 

„Kalēji”. Vienā ēkas galā 

bija dzīvojamā daļa ar 

virtuvi un 3 istabām, bet 

otrā galā bija iekārtota 

smēde, kas bija ļoti 

interesants iestādījums. Lai 

iegūtu temperatūru metāla 

uzkarsēšanai līdz 

sarkankvēlei, tika dedzinātas 

ogles, bet gaisu nepieciešamās temperatūras uzturēšanai pievadīja ar plēšam, kas bija jāvelk ar 

rokām. Visi kalšanas darbi tika veikti uz laktas. Kalēja darbam tajā laikā bija liels pieprasījums, jo 

visus zirgus vajadzēja apkalt, un to bija daudz. Automašīnas bija retums. Liekot karsto pakavu uz 

zirga naga, gaisā vienmēr bija jūtama sviluma smaka. Vasarā bieži vien bija jāsalabo metāla stīpas 

ratu riteņiem, ziemā savukārt jāpielabo ragavu slieces.  

 

Ar vecākiem kopā no Lietuvas atbrauca meita Olga un dēls Otto, abi dzimuši Lietuvā Kedaiņu 

(Kedainai) pilsētā, jaunākā meita Anna piedzima Latvijā 1910. gadā. Kopā ar dēliem Teodoru un 

Johanu (Jāni) Latvijā ieradās arī viņu māte Marija Ukass (1840. Vācija – 1932. Ungurpils). 

„Kalēju” mājām bija piešķirts arī aramzemes gabals un pļava Joglas upītes krastos. Saimniecībā bija 

2 gotiņas un ruksis.  

Ap 1923.gadu. Aizmugurē meita Olga un dēls Otto, 

sēž Jānis un Anna, priekšā meita Anna 

Ap 1912.gadu. Aizmugurē Jānis Ukass, labajā 

pusē Anna Ukass, kreisajā pusē Jāņa māte Marija 

Ukass, vidū bērni  Anna, Otto un Olga (priekšā) 
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Kā jau minēts iepriekš, Anna un Jānis Ukasi, 

kā arī viņu dēla Otto ģimene ar 3 maziem 

bērniem, kopā ar Čukuru ģimeni 1944.gada 

septembrī devās tālajā ceļā uz rietumiem, 

vispirms uz Liepāju, tad ar kuģi uz Vāciju, 

kuru laimīgā kārtā zemūdens mīnas 

nenogremdēja. Pēc izkāpšanas Dancigas ostā 

ģimenes sākumā vēl bija kopā, bet vēlāk tika 

novirzītas dažādos virzienos. Čukuri aizbrauca 

tālāk uz Vācijas ziemeļiem. Situācija vācu 

armijai tajā laikā bija smaga, tāpēc tika 

mobilizēti arī jaunākie bēgļu vīrieši. Čukuru 

jaunākais dēls Bruno tika paņemts gaisa 

izpalīgos, Otto Ukass tika mobilizēts vācu 

armijas palīgdarbos tranšeju rakšanā, bet viņa sieva Marija ar trīs bērniem palika kopā ar Jāni un 

Annu Ukasiem. Tuvojās padomju armija. Elbas upe, pa kuru bija paredzēta robežlīnija atradās tikai 

3 km attālumā. Abi vecie ļaudis neredzēja nekādas nākotnes perspektīvas svešā zemē, tāpēc domāja 

par atgriešanos Latvijā. Marija ļoti vāji prata vāciski, tāpēc bez vīra atbalsta turējās kopā ar abiem 

vīra vecākiem.  

 

Padomju armijai Vācijā bija atļauts laupīt un izvarot. Visas jaunās sievietes slēpās pagrabos un citās 

slēptuvēs. Meži bija pilni ar izmētātām mantām, jo visu jau laupītāji līdzi paņemt nevarēja. Ieraugot 

kaut ko jaunu, iepriekšējās mantas tika pamestas, lai savāktu nākošās.  

 

1945.gada rudens pusē caur „atutošanas pirtīm” sākās ceļš atpakaļ uz Latviju. Jānis un Anna Ukasi 

atgriezās „Kalējos”, Marija ar bērniem pa laikam dzīvoja pie saviem radiniekiem Valmieras pusē, 

pa laikam Ungurpilī, kamēr 1947.gadā no Baltkrievijas gūsta nometnes atgriezās Otto.  

 

Gūsta nometnē viņam lieti bija noderējušas vācu un krievu valodas prasmes, jo bija kļuvis par tulku 

starp vācu karagūstekņiem un krievu virsniekiem. Bez tam arī amats palīdzēja izdzīvot. Apkārtējās 

baltkrievu sievietes bija nesušas labot šujmašīnas, tējkannas un citus sadzīves priekšmetus, par ko 

maksāja ar papildus pārtikas devu, jo nometnē ar ēšanu ir bijis stipri nabadzīgi.  

 

Liktenis visiem bija labvēlīgs. Jānis Ukass atgriezās savā kalēja praksē, un nostrādāja kolhozā līdz 

sava mūža galam. 1949.gada deportācijas viņus neskāra, jo pēc dabas abi Ukasi bija saticīgi un 

labestīgi pret visiem kaimiņiem, un, pats galvenais, kolhozam bija nepieciešams kalējs. Pēc vīra 

nāves Anna vēl turpināja dzīvot Ungurpilī, apkopa gotiņu, veda brāgu no brūža un rūpējās par 

saimniecību. Katru brīvdienu pie viņas ar motociklu brauca dēls un vedekla. Beidzot 1959.gadā pēc 

vairākiem abu meitu Olgas un Annas uzaicinājumiem 75-gadīgai mātei tika dota atļauja izceļot uz 

ASV. Dēlam Otto tika izsniegta pilnvara mājas pārdošanai. Saņemtā mājas pārdošanas nauda mātei 

lieti noderēja, jo bija jābrauc uz Ļeņingradu, jākārto dokumenti pa dažādām iestādēm un citas 

izmaksas. 

 

Sarma Ukasa, 

Valmierā 2017.gadā  

 

 

1944.gada sākumā. Jānis Ukass, Olga Čukurs, Anna Ukass  pie „Kalējiem” 


