
 

ERNESTS VĒVERIS (1896-1966) un viņa “VĒVERI” 
* lappuses no Ernesta meitas Judītes stāsta 



 

“Braucot no Valkas uz Rūjienu, 22. kilometrā ir miestiņš un autobusa 
pietura Vēveri. Tur ir Kārķu pagasta “Vēveri”.” * 

VĒVERI 



 

Kad 1896. gada 4. novembrī pasaulē nāca Ernests Vēveris, šo “Vēveru” vēl nebija  

https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2371:18686#&gid=1&pid=21  
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     “Patiesībā agrāk tur nebija nekādi Vēveri. Tur bija mājas kādas četras: 
mālers, skroderis, kalējs – amatnieki. Viens pēc otra katrs bija uzbūvējis 
pa mājai. Un mans tēvs arī izdomāja, ka tur vēl vajag bodnieku tiem 
amatniekiem klāt, jo izdevīga vieta. Tad tak ar zirgiem visi brauca. 
Puskilometru ir pienotava, kur visi ved pienu. Govis visiem bija. Brauc 
visi, un tur ir dzīva kustība. Uz Dakstiem ir pagrieziens, uz Ēveli – tūlīt 
pa kreisi un uz Kārķiem.  

      Manam tēvam ienāca prātā – ja viņš uzceltu māju tur, kur krustojums 
ir un lielais ceļš... Tur jau ir amatnieki priekšā un visapkārt ir lielas 
saimniecības. Tur varētu atvērt veikalu, kur visi garāmbraucēji varētu 
iepirkties.  

      Viņam tāds ķēriens bija no sava tēva. Papa tad bija tāds jauns zellis. Tā 
nu izdomāja un būvēja augšā māju. Viņam brālis nāca palīgā. Tas bija 
– kāds 25. [1925.] gads. Viņi paši tādi milzīgi šiverīgi zēni. Kādus jau 
palīgus ar’ ņēma un uzcēla.” * 

        



 

          “Šī “Vēveru” bilde fotografēta jau vēlākos gados. Agrāk mājas priekšā 
bija lepna dobe ar milzu lielu karoga kātu, un vēl ceriņi tur bija.” *  



 

“Joki jau ar to manu tēvu. Nevar saprast! Kas tik viņš nav bijis: pūtēju un 
stīgu orķestra vadītājs, diriģents, veikalnieks, galdnieks, slotas kātu taisītājs, 
kuļmašīnas vadītājs, biškopis, fotogrāfs, arī skolotājs...” * 



 



 



Te stīgu orķestris. Re, cik daudz veču. Ka’ ta’ ņēma vaļā!” *  

“Vairāk jau papa pa to Ērģemi apgrozījās. Četras klases pabeidzis tikai, bet nu tāds apsviedīgs, uz visu 
viņam ķēriens. Un muzikāls ļoti. Tūlīt salasās viens bariņš, un orķestris gatavs. Pūtēji, nepūtēji un 

visādi. Gāja spēlēdami kur kāzas vai kaut kas. Tad viņš arī korīti un kādu ansamblīti savāca.  



 

“Te avīžraksti, kur minēts tēva vadītais pūtēju orķestris.” * 

..“draudzes dziedāšanu pavadīja LNJS Ērģemes nodaļas pūtēju orķestris E. Vēvera vadībā, 
tas viss uz svētku dalībniekiem atstāja patīkamu iespaidu.” 



 

“Mammu atsūtīja no Rīgas uz Ērģemi, 
uz pasta nodaļu strādāt. Atsūtīja 

manam tēvam sievu! 
 

 Re, kā te bildē viņš apķēris –  
priecīgs, ka gudru meiteni dabūjis.” * 

 



 

“31 gads abiem bija, kad precējās.” *  



 

Kāzas Ērģemē 



 * 



 

“Papa diriģēja arī Veckārķu jaukto kori. Te ir visi lielie saimnieki. Uz 
Dziesmu svētkiem mēģinājās. Visi sabrauca un mēģināja.” * 



 

* 
Tas pats attēls 1932. gada žurnālā “Dailes Magazina”.  



 

“..Kora vadītājs Vēvers savas kora vadoņa 
zinības ieguvis pašmācības ceļā, un lielā 
mīlestība uz mūziku un kora dziesmām to 
izveidojusi par apvienotā kora vadītāju..” 



 

..koncertā dzied “LNJS Ērģemes nodaļas un Kārķu “Dziedoņa” 
apvienotie kori Vēvera vadībā. Dziesmas skanēja tīkami.” 



* 

Judīte 



 

“Te mēs visi esam Ērģemes pilsdrupās: vēl arī tēva māsa Emīlija ar savām 
meitām, vidū otra tēva māsa Emma.” * 

 



 

“Tēvam pašam patika fotografēt, viņam uz bēniņiem bija daudz fotogrāfiju negatīvi – kaudžu 
kaudzēm tās stikla plates – lielākas un mazākas. Šī ir mana tēva taisīta bilde. 1938. gads. 

Mamma un abas vecāsmātes: vidzemniece un zemgaliete. Te ir arī tēva māsa Emīlija Lielause, 
“Vēžu” saimniece, viņas meitas Velta un Rita.” *  



 

““Vēžos” pie tēva māsas visi nofotografējušies pie kuļmašīnas.” * 



 

“Manam tēvam bija dampis un kuļmašīna. Tēvs tik funktierē uz 
priekšu. Pa ziemas mēnešiem būs gateris – to pašu dampi darbina 
un velk gaterim dēļus un baļķus. Visu ko zāģēs un taisīs.” *  



 

    “Te, re kur, tēvs ir mašīnists.” * 



 

      “Visu bērnību viņš mūs mocīja ar tiem agriem rītiem. Mums gotiņas divas – 
piesietas laukā ķēdē, un viņas tur ēd. Bet nē, no rīta: “Celies nu, meit, augšā, ganos 
jāiet. Neviens cilvēks nevar augt, ja viņš nav izjutis, kā tas ir no rīta ganiņam ar 
plikām kājām iet.” Pastalas man ātri paliek slapjas, un kājas tak salst, viss beržās. 
Tās bija šausmas! Bet, lūk, bija jāiet. Bezšapočņikovu Martai bija kādas piecas govis 
un vēl tur telēni, un aitas jāgana. Mēs bijām draudzenes. Marta ganīja pa 
izcirtumiem un dziedāja šausmīgi skaļā balsī. No rīta, kad viss ir kluss, tā balss tik 
traki skan. Manam papam tā patīk. Viņš saka: “Kāp tu uz tā akmeņa un dziedi tu 
ar’. Sadziedaties ar to Martu.” Visu laiku mani rīpelēja, un mēs dziedājām.  

 
       Bet svētdienas rītā papa mūs abus ar Tāli ceļ augšā: “Ceļaties, ceļaties, fiksi 

nomazgājat muti un ejam cīruli klausīties.” Iziet tīrumā, cīrulis dzied. Papa āboliņa 
laukā atguļās, rokas izpleš un saka, lai mēs nākam pie viņa, tad mums būs siltāk. 
“Tagad meklējat rokā cīruli, kur viņš ir.” Tad mēs ķīķerējām: “Ā, re ku, re ku!” Un 
tad krīt zemē tas cīrulis, citreiz vai gandrīz virsū. Un kāda tā rasa un kāds tas 
āboliņš, un kāda visa tā daba! Un tie zirnekļa tīkliņi vēl! Par visu viņam tā lielā 
jūsmošana.” * 



 
Vēl atceros, kā papa mūs veda uz “Taurnieku” pļavām skatīties, vai 
nu jau laiks ir pļaut.  
Papa no rīta: “Ejam uz “Taurniekiem”!” Nu jāiet! Tāds rasains rīts. 
Saule un tāds jauks vasaras laiks. Ejam gar tādu grāvmalu. Tur 
smilgas tādas lielas, lielas. Mēs ejam un, ejot noraujam kādu 
smilgu, nobraukam skariņas. Papa nāk no aizmugures. Mēs ar 
Tāli pa priekšu. Un es atceros, ka viņš mani apstādināja un sacīja: 
“Tagad, meit, apstājies. Tu paskaties uz šito smildziņu. Tu redzi – 
viņa zied. Tie dzeltenie ir ziediņi. Viņa zied un tik priecājās. Viņa 
par saulīti priecājās un saulīte par viņu. Un iet viens meitēns 
garām un švirkst – norauj un nosviež zemē. Saulītei prieka mazāk 
un smildziņas nav. Nekad tā nedari.” 



 

    ““Vēveros” dzīvoja trīs istabās augšā otrā 

stāvā, apakšā bija veikals un pasts – pasta 
palīgnodaļa Vēveri pie Ērģemes pasta. 
Mamma tur strādāja.” *  



 

Tautisko tērpu mamma vēlāk 
izsūtījumā bija paņēmusi līdzi – 
nesen Ulmaņlaikos bija pirkts un 
gādāts...” *  

 

“1940. gadā nāca jaunā vara. Tēvam 
atņēma veikalu. Viņš tomēr dūšu 
nezaudēja. 



 

“..Kārķu pagastā sējas darbu 
priekšgalā iet jaunie darba zemnieki 
.. Ernests Vēveris “Vēveros”..”  

Ernests Vēveris – darba zemnieks 

Ziņas preses materiālos 



 

“.. Obligātās piena piegādes valstij gada plāna izpildei tuvojas .. 
darba zemnieki .. Ernests Vēveris “Vēveros”..”  



 

“..Starp graudu piegādes gada uzdevuma 
izpildītājiem ierindojies Ernests Vēveris “Vēveros”..”  

“..Kārķēnietis Ernests Vēveris “Vēveros” visu 221 kg lielo 
graudu piegādes uzdevumu izpildīja ar maizes labību..”  



 

  
 
 

Kārķu pagasta “..Sedas ciemā pirmais savas saistības ar 
valsti nokārtoja Ernests Vēveris no “Vēveriem”.”  



 “No citu pagastu uzvestajiem 
priekšnesumiem kā labāko var 
atzīmēt Kārķu pagasta kora 
dziesmas. Tā diriģents b. Vēveris 
panācis labu balsu saliedējumu, 
skanīgumu un disciplīnu.”  

Ernests Vēveris –  
atzīts kora diriģents 



 

Braši un spēcīgi skandināja dziesmas Kārķu 
pagasta koris b. Vēvera vadībā.”  



 

“Kora vadītājs b. Vēveris pielicis ne mazums pūļu kora 
organizēšanā un vadībā.”  



 



 

“Kārķēnieši jau iemācījušies 
visas dziesmu svētku 
repertuāra dziesmas. Kora 
diriģenta pienākumus 
uzņēmies b. Vēvers.”  



 



 

“1948. gads. Papa tolaik Veckārķu skoliņā bija dziedāšanas 
un rokdarbu skolotājs.” *  



“Bilde fotografēta 1949. g. pēdējā svētdienā pirms izsūtīšanas.”*  



Manu tēvu ar’ kolhoza priekšsēdētājs bij’ 
izvēlējies – Vēveris ir ar zelta rokām. Brigādē ir 
salūzušas izkaptis un grābekļi ir bez zariem. 
Viss jāved labot. Ir viena tāda masķerskāja. Tur 
strādā Vēveris – galdnieks. Jauna profesija 
tēvam!  

   “Tēvam taču piederēja dampis, ar ko kult, gateris ar ko materiālus 
gādāt. Nu budzis! Tāds jāsūta uz Sibiriju!  

 

     Manējiem Sibīrijā bija tik šausmīgi grūti, kolhozs nabadzīgs, 
nopelnīt neko nevarēja. Tas bija Tomskas apgabalā.  

 

     Manu tēvu kolhoza priekšsēdētājs bij’ izvēlējies, jo Vēveris ir ar zelta 
rokām. Brigādē ir salūzušas izkaptis un grābekļi ir bez zariem. Viss 
jāved labot. Kur? Ir viena tāda “masķerskāja”. Tur strādā Vēveris – 
galdnieks. Jauna profesija tēvam!” *  

 

 



 

“No izsūtījuma manējie [Vēveri] atbrauca 1956. 
gada rudenī ar pēdējo kuģi. Es paliku līdz 
pavasarim ar vīra ģimeni.” *  

* 



 

* 

      “Pēc atgriešanās no Sibīrijas savās mājās nevienam nebija atļauts dzīvot. Manējie 
apmetušies Turnā pie tēva māsas – “Vēžos”. Kāda nedēļa pagājusi. Vienā rītā – 
brokastis jāēd un tēva nav. Viņš pa taisno cauri tādam lielam rudzu laukam aizgājis 
uz ”Vēveriem”. Tur ir kolhoza brigadierim kantorīts iekārtots. Jukāms Hamilkars – 
tas jau zināms un pazīstams. Tēvs iegājis pie viņa un saka: “Atnācu apskatīties 
“Vēverus”, kaut vai pasveicināt un pasacīt, ka es esu atgriezies.” Tas tik laipni 
uzņēmis viņu un saka: “Tev jānāk ir uz “Vēveriem”. Tu redzi – Vēveri tā i’ palikuši, 
viss miests tagad saucas Vēveri”.. 

      .. To manu tēvu māsa un sieva gaida – nu pazudis, pazudis... Un tad visu laiku 
mamma raudādama stāstīja, kā tas tēvs nācis ar lielām asarām, apķēries viņai un 
sacījis: “Es biju “Vēveros”. Taisamies, vāc pekeles kopā. Mēs atkal būsim “Vēveros”.” 
Ātri, ātri un uz “Vēveriem” atpakaļ!” * 



 

“Skats uz “Vēveriem”. Ar gaišo jumtu – papa dampu šķūnis. Uz turieni to 
krievu laikā pārveda – tad, kad tēvs bija Sibīrijā. Kādu laiku tas bija kluba 

vietā. Tur katru nedēļu rādīja kino.” * 



 

    “Pēc izsūtījuma Porīte Daila, Jaunkārķu skolas direktore pierunāja 
manu tēvu mācīt darbmācību un dziedāšanu.  

Papa par šo fotogrāfiju teica: “Kārķu skolotāji un katrā galā – krams.”  

Viņš sēž vienā galā, bet tas, kam uzvārds Krams, sēž otrā galā.” * 



 

1957. gads 



 

“Te Kārķu ansamblis, ko tēvs mācīja.” *  



Manu tēvu ar’ kolhoza priekšsēdētājs bij’ 
izvēlējies – Vēveris ir ar zelta rokām. Brigādē ir 
salūzušas izkaptis un grābekļi ir bez zariem. 
Viss jāved labot. Ir viena tāda masķerskāja. Tur 
strādā Vēveris – galdnieks. Jauna profesija 
tēvam!  

      “..Sieviešu ansambli vada pieredzējis diriģents – vairāk nekā 60 gadus vecais 
Ernests Vēvers. Savā mūžā viņš diriģējis ne vienu vien kori, visu mūžu draudzējies 
ar dziesmu, un arī tagad sekmīgi vada šo 8 dziedātāju sieviešu ansambli..” 



 

* 



 
* 

Judītes 



Judītes “mājiņa gatava.  
   Tēvs ar saviem draugiem tie būvētāji.  

Te tā tikko uzbūvēta, vēl neapšūta, ar papi apsista. 
Maza, tikai divas istabas.” *  

* 



 

“Vēl viena profesija tēvam – biškopis.  

“Vēveros” tas dārziņš viss bija ar bitēm.” * 



 

Bet tad 1966. gada 10. oktobrī sēru vēsts – miris Ernests Vēveris 



 

“Viņš nomira traki agri, 70 gadi tikai 
bija. Papa bēres bija tādā skaistā rudens 
dienā.  
 
Te Vēveris atvadās no saviem “Vēveriem”. 
Te viņu aiznes visi viņa draugi: 
VīlisterJūlītis, Saldūkšņu Arvis...  
Tagad neviena vairs nav.” *  

Ernests Vēveris apglabāts Ērģemes kapos 



 

Ernests Vēveris laikabiedru atmiņās 



 

1983. gads. “Vēveri” palikuši tukši 

“Kad aizgāja mans tēvs, palika abas viņa uzceltās mājas. “Vēverus” viņš 
uzbūvēja pats ar savām rokām un arī manu mājiņu Cimzes ielā.” * 



 

     “Šis akmens ir no “Vēveriem”. Likteņdārzā nolikām manu akmeni 
tajā lielajā kaudzē. “Vēveri” tagad tur iemūžināti.” * 



 
Izmantotie materiāli: 
 Judītes stāsts: Viena mūža raibumi 
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