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Reinis Kaudzīte Saulkrastos 

 Saulkrasti (Neibāde) kā kūrorts sāka veidoties jau 19. gadsimta sākumā, kad piekrastes 

ciemi pie jūras – Katrīnbāde, Pēterupe, Bādciems, iespēju atpūsties turīgajiem pilsoņiem. 

Neibādes kūrortu kā jauku atpūtas vietu bija iecienījuši gan Vidzemes muižniecība, gan 

Maskavas un Pēterburgas augstmaņi. Laika gaitā Saulkrastos dzīvojuši un atpūtušies daudzi 

Latvijā ievērojami ļaudis – rakstnieki, mūziķi, aktieri u.c. 

 1913. gadā Pēterupē ierodas pazīstamais rakstnieks, pirmā latviešu romāna „Mērnieku 

laiki” līdzautors Reinis Kaudzīte ar civilsievu Karlīni Damrozi, lai šeit iegādātos māju un 

apmestos uz dzīvi, un baudītu veselīgo piejūras klimatu. Ierodoties viņi vispirms apmetas 

bijušajā Bīriņu krogā, kas atrodas netālu no Pēterupes baznīcas. No otrā stāva balkona vērojot 

Pēterupes tuvējo apkārtni, Reiņa un Karlīnes skats pievēršas kādam namam – toreiz Arāju 

mājai (tagad māja Skolas ielā 17.). Tūdaļ, aprunājoties ar krodzinieku, noskaidrojas, ka māja 

tiešām ir pārdošanā. Jau 1913. gada vēlā rudenī pie Bīriņu muižas pilskunga tiek noslēgts 

pirkšanas-pārdošanas līgums, un īpašums kopā ar blakus esošo nelielo dārza mājiņu nonāk 

Reiņa Kaudzītes īpašumā. Tomēr nama apsaimniekošana, īrnieku uzņemšana un izmitināšana 

un citas rūpes nav Reinim tīkama nodarbe, tāpēc jau visai drīz īpašums tiek pārreģistrēts 

Karlīnei Damrozei, kura savukārt īpašumu drīz vien pārraksta savam brāļadēlam Augustam 

Krauklim. Reinis nav visai apmierināts ar burzmu un kņadu, kuras valda šajā mājā, tāpēc 

daudz laika viņš pavada vienatnē mazajā dārza namiņā, kas pielāgota arī dzīvošanai.  

 Sākoties I Pasaules karam, dzīve Pēterupē Reinim kļūst pavisam sarežģīta – mājā 

iemitinās armijas virsnieki, sarežģītas kļūst ģimeniskās attiecības ar Karlīni, tādēļ Reinis pa 

laikam uzturas Liepupē pie sava krustdēla Pētera Cimdiņa. Strauji pasliktinās Reiņa Kaudzītes 

veselība un viņš ilgāk nepaliek ne Liepupē, ne Pēterupē, bet nolemj doties uz dzimto 

Piebalgu, pa ceļam apciemojot radus, paziņas Lēdurgā, Cēsīs un Vecpiebalgā. Šis ir Reiņa 

Kaudzītes pēdējais ceļojums... 

 Karlīne Damroze, Pēterupē un apkārtnē pazīstama vecmāte – bērnu saņēmēja, turpina 

dzīvot un saimniekot īpašumā Pēterupē līdz 1939.gadam. Padomju gados K.Damrozes 

īpašums tiek pārveidots par daudzdzīvokļu namu. Arī dārza mājiņa iegūst vienistabas 

dzīvokļa statusu (Skolas iela 19.) 

 1980. gadu beigās dārza mājiņa vairs netiek apdzīvota, tādēļ grupai entuziastu – Jānim 

Sereginam, Ēvaldam Krūkliņam – ar Saulkrastu ciemata Tautas deputātu padomes Izpildu 

komitejas priekšsēdētājas Ņinas Manzūrovas atbalstu rodas iespēja īstenot sen iecerēto – 

izveidot mājiņā Saulkrastu vēstures sabiedrisko muzeju. Mājiņa tiek remontēta un aprīkota ar 

vitrīnām un mēbelēm eksponātu demonstrēšanai. Saulkrastu vēstures sabiedriskais muzejs 

tiek atklāts 1991,gada 11.augustā. Eksponātu klāstu galvenokārt veido Jāņa Seregina 

savāktais materiāls. Atbildību par muzeja darbību uzņemas Ēvalds Krūkliņš.  Vēstures 

sabiedriskais muzejs apmeklētājus iepazīstina ar Saulkrastu vēsturi un notikumiem laika 

griežos. 

 2008.gadā tiek mainīta muzeja pamatideja, mājiņas iekārtojumu tiek nolemts veidot kā 

piemiņas vietu Reiņa Kaudzītes pavadītajam laikam Pēterupē. 2008. gada Muzeju nakts 

programmas galvenais notikums ir Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas uzstādītās norādes 

atklāšana, bet jau nākošajā 2009.gadā Muzeju nakts galvenais notikums ir jau pašas 

R.Kaudzītes dārza mājiņas atklāšana. Ekspozīcija tiek veidota no Saulkrastu iedzīvotāju 

dāvinājumiem: atbilstošām 20.gadsimta sākuma mēbelēm, traukiem, sadzīves priekšmetiem, 

darba rīkiem, fotogrāfijām u.c. Ekspozīcijā atrodama arī avīze (oriģināls), kuru lasījis Reinis 

Kaudzīte. Ir apskatāma oriģinālā ir apskatāma Karlīnes Damrozes „Bērnu saņēmējas 

dienasgrāmata”, viņas veidotā pērļu somiņa, pērļu aprocīte un medicīnas priekšmetu koferis. 

Saulkrastu vēstures interesentiem ir iespēja ar fotogrāfiju un stāstījuma palīdzību iepazīt 

Bādciemu, Katrīnbādi, Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu. 


