
Bērnības atmiņu zibšņi par „Kalēju” mājām toreizējā Ungurpils centrā pie Joglas upītes 

tiltiņa 

 

Šodien, raugoties uz Ungurpils „Kalēju” mājām un upīti pie tām, pārņem skumja sajūta, cik ļoti 

viss ir izmainījies uz slikto pusi.  

 

Kādreiz „Kalēju” mājās dzīvoja mūsu tēva vecāki Anna un Jānis Ukasi. Vecpaps (tā mēs viņu 

dēvējām) vienā mājas galā savā smēdē (kalvē) strādāja par kalēju, lika zirgiem pakavus, laboja 

ratus un ragavas, izkala dažādas mājsaimniecībā nepieciešamas dzelžu lietas.  

 

Dzīvojamā daļa bija otrā mājas galā, kur saimniekoja vecmamma. Viņa cepa ļoti garšīgu maizi 

un pīrāgus, kūla sviestu speciālā muldiņā, kur ielēja saldo krējumu un ar rokturi grieza muldiņā 

ievietotās dzirnaviņas, kamēr krējums pārvērtās par sviestu un paniņām. Viņai bija ļoti 

interesantas ēdienu receptes, jo jaunībā, dzīvojot Lietuvā kaimiņos ar dažādu tautu ļaudīm – 

lietuviešiem, poļiem, ebrejiem, bija apguvusi ne tikai šo tautu sarunu valodas, bet arī viņu 

ēdienu gatavošanas prasmes. No tiem laikiem atceros arī daudz īpatnēju vārdu, ko, būdama 

vāciete, lietoja vecmamma: antkambars, ausguss, ķisens, gapele, šalteris utt. Diemžēl 

latviešiem ir niķis savu valodu vienmēr „uzlabot” ar attiecīgajā laikā dominējošās svešvalodas 

vārdiem. Padomju laikā tā bija krievu valoda (vot, davai, pogoģi...), tagad angļu valoda. Mani 

bieži vien tracina pašreizējie anglicismi: performances, komunicēšana, kastings, margināļi, 

ekspektācijas utt. utml. arvien trakāk. Un šos vārdus visvairāk lieto ļaudis, kuri sevi pieskaita 

inteliģencei. 

 

Pie vecmammas palaikam iegriezās kādi paziņas, un neviens neaizgāja nepacienāts. Atceros, ka 

arī čigānietes mīlēja apciemot „Kalēju” mājas. Vecmamma bija ļoti dzīves gudra. Viņa 

čigānietes vienmēr paēdināja un kaut ko iedeva viņām līdz, lai zaglīgi kaut ko neņemtu pašas. 

Tajā laikā Ungurpilī bija daudz čigānu, un mēs, bērni, no viņiem baidījāmies, jo, lai bērni vieni 

neklejotu apkārt, vecāki brīdināja, ka čigāni varot mūs nozagt un aizvest savā kulbā. 

 

„Kalēju” mājā valdīja ļoti liela kārtība un tīrība. Katru sestdienu visiem bija jāiet uz pirti. Tā 

bija vesela procedūra. Katram mājiniekam pirms iešanas uz pirti bija nolikta tīra veļas kaudzīte. 

Pirtiņa atradās uzkalniņā, pie kaimiņu mājīpašuma robežas iepretim kūtiņai. Uz turieni gājām 

pa laipām, jo starp kūtiņu un pirti bija ļoti slapja pļava. Iespējams, ka tur kādreiz ir bijis kaut 

kas līdzīgs dīķim, kas daudzu gadu gaitā aizaudzis. Lauku pirts bija sadalīta divās telpās: 

priekštelpa un iekšiene – pati mazgāšanās vieta. Bērnu sajūtām pirts nebija visai patīkama, jo 

iekšienē vienmēr karsts un arī patumšs. Bija jāņem līdz kāds gaismeklis. Bet priekštelpa 

savukārt pēc karstās pirts likās auksta, kur jādreb „pie visām miesām”. Atgriežoties no pirts, 

gaidīja gardas vakariņas. 

 

„Kalēju” mājas dārziņā upītes pusē greznojās atraitnītes un baltie flokši. Mājas otrā pusē 

visgarām sienai bija sastādītas dienziedes, protams, visvecākā šķirne – ar sarkanīgi oranžiem 

ziediem garos ziedkātos, kas priecēja visas vasaras garumā. Vēl bija dažas ābelītes un upeņu un 

jāņogu krūmi. Upmalā bija pāris ērkšķogu krūmi. Lai arī kā kārojās šīs ogas nobaudīt, tas 

nebija iespējams, jo ogas bija pārklātas ar biezu miltrasu. Un neviens nezināja, ka ar to cīnīties. 

 

Neatceros, ka upīte pie „Kalēju” mājām kādreiz būtu saukta par Joglas upīti. Tā vienkārši bija 

upīte vai Ungurpils upīte, jo pirms kādiem 150 metriem iztecēja no Ungurpils ezera. Ja 

pieminēja Joglu, tad man likās, ka tā ir pavisam cita, daudz nopietnāka upe kaut kur uz 

Staiceles pusi. Pie vecvecāku mājām upīte bija sekla, un ūdens vienmēr dzidri vizuļoja pār upes 

olīšiem, katru akmentiņu varēja ieraudzīt. Zem akmeņiem slēpās grunduļi. Brāļi un citi zēni tos 

ķēra ar rokām vai īpaši sagatavotām sīkas stieplītes cilpām. Grunduļi bija maziņi un ēšanai 

netika lietoti, bet puikām grunduļu ķeršana bija izprieca un sacensības. Noķēra un pēc tam atkal 



laida atpakaļ ūdenī. Ja dzirnavām bija darbiņš, tad, atverot slūžas pie ezera, tika palaists „lielais 

ūdens”. Tad upīte bija dziļāka un ievērojami straujāka. Ūdens pacēlās līdz vecmammas puķu 

dārziņam, un mēs, bērni, tikām nobrīdināti upē nebrist.  

 

Normālas teces periodā mazliet tālāk no tiltiņa aiz kūtiņas upīte bija nedaudz dziļāka – 

apmēram nedaudz zem metra. Tajā vietā 9 gadu vecumā mācījos peldēt, par atbalstu izmantojot 

tēva motocikleta riepas kameru, kuru kā riteni apliku ap krūtīm. Vienā reizē, stipri kuļoties ar 

kājām, aizķēru to kameras daļu, kas man slējās aiz muguras virs ūdens. Kamera izkustējās un es 

pārbīlī uz galvas iegāzos upē. Ar to visas peldēšanas studijas beidzās.  

 

Tālāk, kur upīte tecēja gar pļavu un gotiņas ganībām, tā bija dziļāka un no pakrastes aliņām 

varēja izvilkt vēžus. Atceros kādu rītu, kad mūsu tēvs bija guvis bagātīgu vēžu lomu, kas pēc 

vārīšanas bija pārvērties skaisti sarkanā krāsā un, pārkaisīts ar dillēm, sabērts lielā mutes 

mazgājamā bļodā.  

 

Kūtiņā bija gotiņa un ruksis. Lopiņiem veda brāgu no Ungurpils spirta brūža. Šim nolūkam bija 

izgatavota apmēram 10 spaiņu tilpuma ūdens necaurlaidīga kastīte ar vāku. Vasarā tā tika 

uzlikta uz speciāliem vecpapa gatavotiem ratiņiem, ziemā uz ragaviņām. Parasti pēc brāgas 

gāja vecmamma. Grūtākais posms bija kalniņš uz leju no Slotiņu mājām „Rožkalni”, jo pilnai 

kravai bija liela inerce, un ratiņu vai ragaviņu noturēšanai vajadzēja lielu spēku. Vienā ziemā 

vecmamma paklupa uz slidenā kalniņa un salauza roku. Tad arī brāgas vešanai tika pielikts 

punkts.  

 

Visā visumā biju diezgan godīga meitene, bet vienreiz izstrādāju traku nedarbu. Toreiz man 

bija kādi 5 vai 6 gadi. Iegāju pie kaimiņiem, kas dzīvoja pretējā mājā pāri ceļam. Tagad šīs 

mājas vairs nav. Kaimiņiem bija apmēram 3 gadus vecs puisītis Jurītis. Un, kamēr pieaugušie 

runājās, es ar turpat esošu viņu vecāsmātes koka spieķi tā viegli bakstīju Jurīti. Jurīša mamma, 

to ieraudzījusi, nikni iztrieca mani ārā. Es jutos ļoti aizvainota un par atbildi ārpusē pagriezu 

durvīs esošo atslēgu, ieslēgdama visus iekšā. Nākošajā dienā dabūju pamatīgu bārienu no savas 

mammas. Izrādījās, ka pie kaimiņiem bija atbraucis radinieks un savu zirga pajūgu piesējis 

turpat durvju priekšā pie kāda koka. Pa logu ieraudzījuši, ka kāds čigāns atsien pajūgu un taisās 

braukt prom. Protams, īpašnieks skrien ārā, bet durvis no ārpuses aizslēgtas. Lai aizturētu 

čigānu un atgūtu savu īpašumu, bijis jākāpj laukā pa logu.  

 

Mēs ģimenē bijām četri bērni un mūsu tēva drauga Franča Roļskija ģimenē ari bija četri bērni, 

kas daļēji kļuva arī par mūsu bērnu dienu draugiem. Roļskiji dzīvoja „Lielkalnos”, ko atceros 

kā nelielu dzīvojamo māju ar lielu šķūni, kas piekļāvās mājai. Šķūnis bijis paredzēts labības 

kulšanai, bet neatceros, ka būtu redzējusi kādu kulšanas talku, jo laiki bija mainījušies. 

„Lielkalnos” bija liels ābeļu dārzs ar garšīgiem āboliem. Viņiem dārzā auga tādas interesantas 

puķes, ko Roļskiju Biruta, mana tā laika draudzene, sauca par kaķu astēm. Ar Birutu kopā 

gājām uz Aloju apkopt kapus un uzlikt svaigas puķes, cik jau nu mūsu 9 – 10 gadu vecumā to 

pratām. 

 

Atmiņā ir palikusi arī kāda zivju zveja no laivas Ungurpils ezerā. Toreiz mūsu tēvi mani un 

Birutu paņēma līdz. Neatceros, cik tālu ezerā iebraucām, bet pagāja diezgan labs brīdis, kamēr 

atgriezāmies pie dzirnavām. Loms bija liels – skaisti līņi, un mūsu tēvi teica, ka tas uz meitu 

laimi. Laikam tie līņi bija salīduši murdā, jo toreiz nekādu aizliegumu vietējiem iedzīvotājiem 

nebija. 

 

Vienu gadu mācījos toreizējās Alojas pagasta Ungurpils 7-klasīgas pamatskolas 2.klasē. Tā kā 

skola (bijusī Ungurpils muiža) kara laikā bija sagrauta, tad mācību klases bija izvietotas pa 

vairākām tā laika centra ēkām. Mūsu klases telpas bija ezermalā esošās baltās divstāvu mājas 



otrajā stāvā. Bez mūsu 2.klases turpat bija arī 7.klase. Tagad šī māja ir ļoti bēdīgā skatā. Ja 

nemaldos, tad apakšējā daļa (1.stāvs) tiek izmantota par kūti vai ko tamlīdzīgu.  

 

Ēku kurināja ar malku un koridorā spaiņos atradās dzeramais ūdens. Kādu reizi man kaut kā 

gadījās spaini apgāzt, un pēc plūdiem klases audzinātāja bija sagatavojusi sienas avīzi, kur to 

visu aprakstīja dzejiski. Atceros tikai pēdējās divas rindiņas, jo tās attiecās uz mani: „Sarma 

tikai gardi smejas, tā jau iet, kad rumulējas.”  

 

Klasē bijām kādi divdesmit skolnieki. Man vēl ir saglabājusies klases bilde no tiem laikiem ar 

visiem pierakstiem. 

 

 
 

Varbūt kāds no maniem tā laika klases biedriem sevi atpazīst, un var pastāstīt kaut ko vairāk. 

Būtu interesanti. 

 

 

Sarma Ukasa 

Valmierā, 2017.gadā. 


