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Seno
dzirnavu
stāsts

Sensenos laikos, pašā Latvijas vidū, kādas mazas
upītes malā slējās skaistas dzirnavas, kurās dzīvoja
melderis un viņa četras meitas. Kad piedzima meitas, viņš
katrai iestādīja liepu, kas auga un kuploja pie
dzirnavām. Melderis ļoti mīlēja savas meitas,
un viņam patika arī dzīvnieki, tādēļ pie
dzirnavām vienmēr bija daudz dzīvu radību.

Bet tad pienāca sliktie laiki, valstī iebruka
ienaidnieki un melderis devās sargāt savu
zemi un tā arī pazuda savas zemes lielajos
plašumos. Meldermeitas karš izmētāja pa
plašo pasauli un dzirnavu rats pārstāja
griezties. Klusums iestājās vecajās
dzirnavās.
Tagad jau pagājuši daudzi gadi un no dzirnavām
palikušas tikai drupas. Pie drupām aug vairs tikai viena
liepa, un cilvēki runā, ka kaut kur plašajā pasaulē
joprojām dzīvo viena no meldera meitām.
Laiks ir ieviesis izmaiņas arī upes ielejā, kas tagad
aizaugusi ar krūmiem, un tikai iemītās taciņas liecina par
sen pagājušajiem laikiem. Cilvēki savas atmiņas ir
iemūžinājuši skaistos tēlos upes krastos, bet lielais, ilgi
dusošais ūdensrats ir atsācis griezties, lai atgādinātu
mums par laiku, kurš
nestāv uz vietas.
Monta Klaudija Jansone
(9 gadi,
Ieriķu pamatskolas 3.klase)

Kā cēlušies
ūdenskritumi
Melderupītē
Senos laikos visiem
velniem tika dots uzdevums aizdambēt upes, lai tās
pārplūstu un
iznīcinātu
cilvēkus. Upes bija
jāaizdambē ar
akmeņiem, kas
atradās pie Daugavas.
Pirmais velns centies aizdambēt Daugavu. Paņēmis
vislielāko akmeni un nesis. Nest varēja līdz gaiļa pirmajai
dziesmai. Lielais akmens bijis smags, velns pa nakti
aiznesis 2 vai 3 akmeņus, te pēkšņi dziedājis gailis un
velnam jāpazūd.
Otrā velna uzdevums bijis aizdambēt
Melderupi pie Ieriķiem. Redzēdams pirmā
velna neveiksmi ar lielajiem akmeņiem, otrais
nospriedis nest mazākus
akmeņus un saukt palīgā
zvērus. Velnam bijis maz laika
un tāpēc zvērus nevis saucis
palīgā, bet centies tos noķert. Pirmos
noķēris tos, kas lēni pārvietojas - zirnekli
un čūsku, tad kādu aizmigušu dzērvi un
tad sapratis, ka tie nebūs nekādi nesēji.
Tad nu pielicis visus spēkus un noķēris
stirnēnu. Bet atkal neveicas, jo palīgs stirnēns tik ilgi
kavējas, līdz dzied gailis un velnam atkal jāpazūd.

Ieriķu dzirnavu
dabas takas
karte

Upmalas krūmos dzīvoja stirnu ģimene, tuvējā mežā
sūnās rakņājās meža cūku mamma ar saviem mazuļiem, un
arī gliemežu tētis bija atradis mājvietu mitrā stūrītī netālu
no upes. Pat bariņš čūsku bija iemitinājušās tuvējā zaru
čupā un mājas bēniņos tīklus noauduši snauduļoja lieli
zirnekļi. Ceļojošie tirgotāji, braucot garām, atveda
flamingo pāri un skaistu runājošo papagaili.

Kas grib zināt, cik naktis velns strādājis, lai nāk pats
ūdenskritumus saskaitīt!
Bet velns aiz dusmām savus lēnos
palīgus pārvērta par sūnu lellēm.
Jurģis Krauklis
(Ieriķu pamatskolas 7.klase)

Rīga

Gāja laiks un meldera
meitas auga un kļuva, jo
dienas, jo skaistākas un
šķita, ka nekas ļauns nevar
notikt.

Otrais velns nākamajā naktī skrējis skatīties - upē
mazs ūdenskritums. Jāsāk darbs no jauna. Atnesis
vairākus klēpjus akmeņu - atkal dzied gailis. Tā gailis
daudzas reizes izjaucis velna nodomus, bet
Melderupītē veidojās ūdenskritumi.

Ūdensrats
Dzirnavu drupas
Lielais
ūdenskritums
Putnu
dārzs

Cēsis

Briežu
ģimene

Kases namiņš

"Titāniks"
Čurājošais
ūdensvecis

,

Ieriķu dzirnavu
dabas taka

izteikta lašupe. Katru gadu oktobra beigās
un novembrī jūs varat atbraukt, lai vērotu,
kā upē nārstot nāk laši, un kā tie mēģina
pārvarēt lielākā ūdenskrituma augstumu.

Izveicīgākajiem iespēja
izbaudīt neparastas izjūtas
virs upes atrakcijās,
pārvarot 400m garo gaisa
trosu trasi.
Parka teritorijā ir piknika
vieta ģimeņu vai grupu
pasākumiem.

Vidzemes šosejas 72. km no Rīgas, starp Siguldu un
Cēsīm, daba ir izveidojusi un cilvēki pilnveidojuši
brīnumjauku relaksēšanās vietu, kur ikdienas steigā
nogurušajiem atgūt spēkus, vērojot brīnišķīgos Melderupes
ūdenskritumus, vienmēr mainīgo, savdabīgo floristikas
ekspozīciju, gūt enerģiju no iespaidīgā ūdensrata cēlās
gaitas.
Ieriķu dzirnavas
ir vairāk kā 300
gadu vecas, jo pirmo
reizi Ieriķu muižas
kartē tās parādās
1681.gadā. Savulaik
tās tika uzceltas kā
Ieriķu muižas
saimniecības
sastāvdaļa. Upīti uz
kuras atrodas
dzirnavas sauc par
Melderupi, Grūbupi
jeb Ieriķupi.

Šajā jaukajā atpūtas
parkā jūs varēsiet ieturēt
sātīgu maltīti krodziņā „
Pie Dzirnakmeņa”.

Atpūtas taka
Atrakciju parks
Romantiskas nakts pastaigas

Diemžēl pēc
1987.gada ugunsgrēka
no dzirnavām ir palikuši tikai mūri, taču tie ir ļoti
iespaidīgi, un Ieriķu ūdensdzirnavas kā 17.gs.celtniecības
piemineklis ir iekļauts vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļu sarakstā.
Ar jaunu un varenu
sparu savu gaitu ir
atsācis atjaunotais
dzirnavu ūdensrats. Tas
nosaukts agrākā
saimnieka Ziemeļa vārdā
- par Jorģi.
Latvijas mazā upe Melderupe var
lepoties ar skaistiem stāvkrastiem un
septiņiem dažāda augstuma
ūdenskritumiem. Viens no tiem ir
iekļauts Latvijas skaistāko
ūdenskritumu sarakstā un to
ir vērts aplūkot jebkurā
gadalaikā. Melderupe ir
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Ieriķu dzirnavas
Cēsu raj., Amatas novads,
Tālr.: 28396804
26493739
e-pasts: ziemelis@latnet.lv
www.ierikudzirnavas.lv
www.ierikudzirnavas.viss.lv
Bukletā izmantoti fotomateriāli no
SIA "www.viss.lv" - www.viss.lv
un fotostudijas "Linda" - www.fotostudija.lv
foto arhīviem.
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