Jānis Adolfs Jurķelis (Jurķels)
6.VII (23.VI pēc v. st.) 1906. Bauskas apr. Mežotnes pag. (Grāvendāles) Zebros – 21.IV 1943.
3.lagpunktā, Malij Sozima stacijā, Kirovas apg. Vjatlagā, PSRS
Dzimis lauksaimnieka Dāvida (Dāva) Jurķeļa un Annas ģimenē. Beidzis psk.
Veļikije Lukos. 1923./24. m.g. apmeklējis Bauskas vsk., kur mācījies no 8.I 1920.
līdz 17.VI 1924. un beidzis vsk. kursu pēc reālsk. tipa. IX 1924. iestājies LU
Mechanikas fak., stud. mech. (matr. nr.8359). 3.XII 1932. ļoti sekmīgi beidzis LU
Mechanikas fak. pilnu kursu ar inženieŗa mechaniķa gradu (dipl.ing.mech.).
Saņēmis atzinību par dipl. darbu: 0-4-0 karsttvaika manevru lokomotīves projekts
LU Mechanikas fak. 1932./33. m.g. dipl. darbu sacensībā.
No 1.IV 1933. līdz 19.V 1934. pildījis obligāto kaŗa dienestu Latvijas armijā; dienējis
Bruņoto vilcienu pulkā. Dienesta laikā beidzis pulka instruktoru vada kursus, ieguvis artilērista
specialitāti. No dienesta atvaļināts kpr. dienesta pakāpē.
Strādājis par dzc. 1. preču stacijas pr. Daugavpilī. No 1937.II sēmestŗa līdz VIII 1938. immatrikulējies
Berlīnes Techniskajā augstsk. Atgriezies Latvijā. Vēlāk strādājis par inženieri Dzc. virsvaldes mašīnu
direkcijā Rīgā.
14.VI 1941. pad. varas arestēts, ievietots Rīgas cietumā. Dep. uz Kirovas apg. Vjatlagu, PSRS, kur
ieradies 10.VII 1941. Ar PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta Sevišķās apspriedes 5.XII 1942. lēmumu,
pamatojoties uz KPFSR kriminālkodeksa 58-4, notiesāts ar 10 gadiem labošanas darba nometnē par
„piederību kontrrevolucionārai org-jai” un to, ka “bijis Fr.Acad. un LZS biedrs, aizsargu vada kom-ris”.
LSCO biedrs. Studiju laikā iestājies A.S.K. 1925. beidzis skautu vad. kursus. Bijis Rīgas 51. skautu
pulciņa rovers, vēlāk skautu instruktors.
Aizsargu org-jas biedrs no 1931., bijis vada kom-ris.
No 1935. bijis Dzc. arodb-bas biedrs.
Nodarbojies ar glezniecību.
Miris ieslodzījumā. Reabilitēts pēc nāves 7.V 1990.
6.X 1934. māc. g!fil! F.Treus Rīgas Doma ev. lut. bazn. salaulājis ar Elvīru Zelmu Sebris (1907).
Ģimenē ir meita Gita (3.IV 1937.) un dēls Jānis Arturs (31.XII 1938.).
Luterticīgs; Mežotnes, vēlāk Rīgas Doma ev. lut. dr. loceklis.
Spec! k!ts 4.II 1925. K!tā ievēlēts par s/l sekr!, ref! vak! pr. vietn., ekst! g!t!, P!K!T!t!, old!, vsen!,
mag!pauc! subst!, int!g!t!. Filistrējies 3.XII 1932.

