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Jēkaba kapela, 

Jēkaba kapi 



Kristus draudze 

1926 

1932 
1940 

1990 



Kristus draudze 

1926. g. 18. aprīlis  
Neredzīgais mācītājs Augusts 
Grigors pie Neredzīgo institūta 

nodibina Kristus draudzi. 



Kristus draudze 

1932. Par Kristus draudzes ganu kļuva izcilais latviešu 
teologs mācītājs Edgars Rumba. Profesora Edgara Rumbas 

aicināts, palīgmācītāja statusā sāka kalpot Roberts 
Feldmanis. 

Dievkalpojumi notiek Pētera un Pāvila baznīcā (Citadelē), ko 
draudze īrē no igauņu draudzes. 



Kristus draudze 

1940.Draudzes darbība tiek pārtraukta, daļa 
draudzes pievienojas Rīgas Vecās Sv. 

Ģertrūdes baznīcas draudzei.  



Kristus draudze 

1990.Mācītājs prof. Roberts Feldmanis atjauno Kristus 
draudzi, sākas atjaunošanas darbi Sv. Jēkaba kapelā 
Mēness ielā 1, atjaunoto Dievnamu iesvēta māc. prof. 

Roberts Feldmanis 



Sv. Jēkaba kapela 

Jēkaba nodalījumā kapliču uzcēla 1793. gadā, bet 
pārbūvēja 1886. gadā pēc arhitekta Otto Reinholda 
Zīversa projekta. Ievērojamu ietekmi uz Lielajiem 

kapiem atstāja 1939. gada vācbaltiešu repatriācija, kā 
arī daudzu 19. gadsimta turīgo latviešu dzimtu pēcteču 

došanās emigrācijā 1944. gadā - visai maz palika to, kas 
rūpējās par savu radinieku atdusas vietu sakopšanu. 
Pēckara laikā kapi un kapela tika barbariski izpostīti. 

Kapelā bija iekārtota zārku darbnīca. 



VIKTORS GRĪNERS (VIKTOR 
GRÜNER)  - PĒDĒJAIS RĪGAS 
VĀCBALTU EV. LUT. JĒKABA 
DRAUDZES MĀCĪTĀJS, KURŠ 
KALPOJA ARĪ SV. JĒKABA 
KAPELĀ, IZVADOT AIZGĀJĒJUS. 

VIKTORS GRĪNERS DZIMIS 
KURZEMĒ – APRIĶOS 1889.GADĀ. 
PĒC TEOLOĢIJAS STUDIJĀM 
TĒRBATĀ UN BERLĪNĒ NO 1920. 
LĪDZ 1939.GADAM IR SV. JĒKABA 
VĀCBALTU DRAUDZES 
VIRSMĀCITĀJS. 

NO 1921.GADA VIŅŠ IR 
SISTEMĀTISKĀS TEOLOĢIJAS 
DOCENTS HERDERA INSTITŪTĀ 
RĪGĀ,  NO 1934.GADA – 
KĒNIGSBERGAS UNIVERSITĀTES 
TEOLOĢIJAS DOKTORS. PĒC 
VĀCBALTU IZCEĻOŠANAS 
1939.GADĀ VIŅŠ IR LATVIJAS 
VĀCU MĀCĪTĀJU PILNVAROTAIS. 
BERLĪNĒ VIŅŠ KALPO ĶEIZARA 
VILHELMA PIEMIŅAS BAZNĪCĀ. 

MIRIS BERLĪNĒ 1941.GADĀ 



Velsas princis Čārlzs mūsu 

draudzē 

 

Savas otrās vizītes laikā 

Latvijā 2001. gada 8. un 9. 

novembrī Viņa Karaliskā 

augstība, Lielbritānijas 

troņmantnieks Velsas 

princis Čārlzs apmeklēja 

Kristus draudzes baznīcu 

Mēness ielā 1, lai 

iepazītos ar Sorosa fonda 

sāktās programmas 

«Alternatīvas 

ieslodzījumam» darbību 

Rīgā.  
 

http://kristusdraudze.lelb.lv/page2print.php?ct=princis


Jēkaba kapi: Personības 



J.H.Broce 

Levisi of 

Menāri 

O.Hūns 

J.Holteja 

H.Preiss 

K.G.Zontāgs 
A.Fītinghofa 

J.Petersons 

J.Baumanis 
A.Baumanis 

A.F.Folcs 



Rīgas Lielajiem, jeb kā tos sākotnēji sauca, Pilsētas 

kapiem ir sena un bagāta vēsture. Pilsētas kapus atklāja 

1773. gada 7. maijā, bet ģeogrāfiski nedaudz tuvāk 

pilsētai esošajā Jēkaba draudzes nodalījumā pirmos 

apbedījumus veica tā paša gada 4. jūnijā. Laika gaitā 

kapsētu vairākkārt paplašināja, piemēram, Jēkaba 

draudzes nodalījumu - 1867. un 1891. gados. 
 C. A. Berkholz. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und 

Prediger Riga's, 1. sējums 

 

Jēkaba kapi 



Kapa pieminekli Rīgas Sv. Jēkaba draudzes kapsētā Brocem 

uzstādīja tikai 22 gadus pēc viņa nāves. Pieminekli iesvētīja 

sestdienā, 1845. gada 8. septembrī.  

Broces un viņa meitas, atraitnes Iteres  (Rozīna Sofija Broce –Itere, mirusi 

1845. gada 26. februārī ) kapavietu norobežoja akmens stabiņi, ko 

savieno dzelzs ķēde. Kapu dārznieks Cigra kapavietu apzaļumojis un 

iestādījis „divas liepas un divus dzīvībaskokus (mūžzaļās tūjas),pie 

pieminekļa atradās gaumīga pundurasteru, sausziežu (imorteļu), 

flokšu u.c. ziedu kopa (Brotze Grabdenkmal Wendt 1845, 290).  

 

 

 

 

(Aija Taimiņa. JOHANA KRISTOFA BROCES (BROTZE, 1742-1823) 

DZĪVESGĀJUMS UN VIŅA ROKRAKSTU KOLEKCIJA LU AKADĒMISKAJĀ 

BIBLIOTĒKĀ. PROMOCIJAS DARBS  

DR. PHILOL. GRĀDA IEGŪŠANAI KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNĒ ) 

 

 

 

JOHANS KRISTOFS BROCE 

 



Broces aiziešana mūžībā bija viegla, viņu nemocīja grūtas un ilgas slimības vai 

nevarība. Viņš miris no vecuma vājuma nepilna 81 gada vecumā 1823. gada 

4. augustā. Broces izvadīšana notika Ķeizariskās ģimnāzijas zālē, 1823.gada 

10. augustā. 

Broci izvadīja Vidzemes superintendents, Broces draugs Karls Gotlobs 

Zontāgs. Tad, kad zārks bija guldīts kapā un svētīts, Zontāgs pateicās Brocem 

arī par to, ka tas savulaik Zontāgu, tad jaunu svešzemnieku tik tēvišķīgi 

pieņēmis un kļuvis viņa draugs līdz pat savai nāvei; pamācot un palīdzot.  

 1828. gada 4. jūlijā Rīgas laikrakstā ievietots neliels raksts, kas apraksta 

topošo kapa pieminekli Sv.Jēkaba draudzes kapsētā pirms gada (1827.) VII)  

mirušajam superintendentam K.G. Zontāgam. Anonīmais korespondents 

aicina domāt par Zontāga piemiņas saglabāšanu un viņa kapa pieminekļa 

celšanu, un lai argumentētu, cik tas neatliekami un svarīgi, norāda, ka 

saskaņā ar viņa paša izteikto vēlēšanos, viņš tika apglabāts kroņa kapsētā, 

zemē; viņa kapa vieta būs aizmirsta īsā laikā, gluži tāpat kā jau tagad, tikai 

pēc dažiem gadiem, vairs nav atrodams Broces kaps . 

 

(Aija Taimiņa. JOHANA KRISTOFA BROCES (BROTZE, 1742-1823) 

DZĪVESGĀJUMS UN VIŅA ROKRAKSTU KOLEKCIJA LU AKADĒMISKAJĀ 

BIBLIOTĒKĀ. PROMOCIJAS DARBS  

DR. PHILOL. GRĀDA IEGŪŠANAI KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNĒ ) 

 

 

 

JOHANS HRISTOFS BROCE < >KARLS GOTLOBS ZONTĀGS 
 



Jēkaba kapi 20.gs. 30 –tie gadi 

 



Johans Kristofs Broce (1742–1823). 
Dzimis Gerlicā (Vācija). Baltijas vēstures 

pētnieks un etnogrāfs, zīmējumu un 
aprakstu kolekcijas “Sammlung 

verschiedner Liefländischer 
Monumente ” autors. Rīgas Ķeizariskā 

liceja pasniedzējs. 



Johana Kristofa Broces kaps 

20.gs. sākumā 



Johana Kristofa Broces kaps 

mūsdienās 



Kārlis Gotlobs Zontāgs (1765–1827) 

Dzimis Rādebergā pie Drēzdenes (Vācija). 
Teoloģijas un filozofijas doktors. Rīgas 
Domskolas un Rīgas Ķeizariskā liceja 
rektors. Vidzemes luterāņu baznīcas 
augstākais administratīvais vadītājs 
(Vidzemes superintendents). Latviešu un 
igauņu draudžu skolu un skolotāju 
semināru izveides veicinātājs. 



 Kārļa Gotloba Zontāga kaps 



 Kārļa Gotloba Zontāga kaps: 

zudusī metāla plāksne ar 

uzrakstu 



Hier ruht 
Der livl.. Gen.-Superint. Oberconsist.-Präses u. Ritter 

d. St. Annen-Ordens 2ter Klasse 

Dr. KARL GOTTLOB SONNTAG  
Geb. zu Radeberg in Sachsen den 10. August 1765  

Gest. in Riga den 17. Juli 1827  
dem 

BIEDERMANNE 

voll Licht u. Kraft 

von 

Einigen Freunden 

Kārļa Gotloba Zontāga kaps: 

zudusī metāla plāksne ar 

uzrakstu 



 

 

 

Kristiāns Jāks Pētersons (1801–1822) 

Latvijā dzimis igauņu dzejnieks, tiek 

uzskatīts par igauņu nacionālās literatūras 

un igauņu dzejas pamatlicēju. Dzimis 1801. 

gadā Rīgas Jēkaba baznīcas igauņu 

draudzes zvaniķa Kika Jāka (Kikka Jaak) 

ģimenē, miris no tuberkulozes 21 gada 

vecumā, apglabāts Rīgas Jēkaba kapos. 

Rakstījis odas un pastorāles. Apguvis ap 

divdesmit valodu, bet deklarēja, ka viņam 

vismīļākā ir un paliek senču valoda, kurai 

viņš paredzēja lielu nākotni un centās pats 

to kopt.  

 

 

 

 



 Kristiāna Jāka Pētersona 

piemiņas akmens 

Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess 2012. 

gada 7. jūnijā nolika ziedus pie igauņu dzejnieka 

Kristiāna Jāka Pētersona piemiņas akmens. 



Jūlija fon Holteja (1809–1838) 

Dzimusi Berlīnē (Vācija). Rīgas Pilsētas 
teātra aktrise, kuras bēru ceremonijā 
Jēkaba kapos 1839. gada 4. janvārī notika 
slavenā vācu komponista Riharda Vāgnera 
kora dziesmas „Gesang am Grabe von 
Julies von Holtei” (WWV 51) („Dziedājums 
pie Jūlijas fon Holtejas kapa”) 
pirmatskaņojums. Dziesmas vārdu autors 
Haralds fon Brakels (Harald von Brackel). 
R. Vāgners Rīgas Pilsētas teātrī strādāja no 
1837. gada augusta līdz 1839. gada 
jūnijam. 



 Jūlijas fon Holtejas  kaps 



Jānis Frīdrihs Baumanis (dzimis 1834. gada 23. 

maijā, miris 1891. gada 19. martā) bija pirmais 

akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts. 

Pazīstams ar savām celtnēm Rīgā, bulvāru loka 

rajonā, celtām XIX gadsimta otrajā pusē. 

Projektējis vairāk nekā 150 ēku, kā arī vairākas 

pareizticīgo baznīcas Vidzemes guberņā. 

Projektējis arī estrādes pirmajiem trīs Dziesmu 

svētkiem (1873., 1880. un 1888. gadā). 

Artūrs Baumanis (1867—1904) bija latviešu 

gleznotājs, grafiķis, pazīstams ar savām 

vēsturiskajām gleznām. Artūrs Baumanis dzimis 

1867. gada 4. janvārī latviešu arhitekta Jāņa 

Frīdriha Baumaņa ģimenē. 



J.F.Baumaņa kaps 



 

 

 

Baronese Anna fon Fītinghofa (dzimusi grāfiene 

Minniha) (1741–1811). Krievijas impērijas 

slepenpadomnieka, senatora, Rīgas teātra dibinātāja 

barona Otto fon Fītinghofa (1722–1792) 

dzīvesbiedre. 

 

 

 

 

Annas fon Fītinghofas kaps 

20.gs.sākumā 
Annas fon Fītinghofas kaps 1936.g 

akrotērijas (zudušas) 



 

 

 

Baronese Anna fon Fītinghofa (dzimusi grāfiene 

Minniha) (1741–1811). Krievijas impērijas 

slepenpadomnieka, senatora, Rīgas teātra dibinātāja 

barona Otto fon Fītinghofa (1722–1792) 

dzīvesbiedre. 

 

 

 

 

Annas fon Fītinghofas kaps mūsdienās 



 

 

 

Annai fon Fītinghofai un Otto fon Fītinghofam bija 7 

bērni. Viņu meita Juliāna bija vācbaltu rakstniece 

(populārākais romāns «Valérie»). Iepazīstot 

hernhūtiešu kustību viņa pievērsās piētismam un 

filantropijai.  

 

 

 

 

Otto fon Fītinghofs 

Juliāna fon Krīdenere (Juliane von Krüdener)> ar dēlu Pāvelu^ 



Oto fon Hūns (1764–1832). Ārsts un 
vēsturnieks, Krievijas impērijā pirmais 

aizsācis vakcināciju pret bakām. Rīgas 

Kara hospitāļa ārsts, garīgi slimo aprūpes 

iestādes "Aleksandra Augstumu iestāde" 

dibinātājs un pirmais direktors. 

 



Hugo Preiss (1814–1869). Rīgas vācu 
vīriešu dziedāšanas biedrības 

“Liederkranz” („Dziesmu vainags”, 1851–

1940) dibinātājs un diriģents. Vācu 

dziedāšanas biedrībām bija liela 

ietekme latviešu dziesmu svētku tradīciju 

izveidē. 



Lēvisi of Menāri. Dzimtas saknes ir Skotijā, 
no kuras tās pārstāvji 17. gs. ieradās 

zviedru pārvaldītajā Vidzemē un vēlāk 

uzticīgi kalpoja Krievijas impērijai: 

    Frīdrihs fon Lēviss of Menārs (1767—
1824), Krievijas impērijas ģenerālleitnants 

    Pēteris Fromholds Oskars fon Lēviss of 

Menārs (1830—1885), Krievijas impērijas 
ģenerālmajors, Krievijas–Turcijas kara 

(1877-1878) dalībnieks. 

Dzimtai piederīgie zinātnieki: 

    Oskars Lēviss of Menārs (1838–1899), 
vācbaltu zoologs un ornitologs 

    Kārlis fon Lēviss of Menārs (1855–
1930), vācbaltu bibliotekārs, kartogrāfs 

un vēsturnieks. 



Kas ir šīs slavenās skulptūras autors? 

 

 

 

 

 

 

 

Augusts Francs Folcs  (Volz)  Tēlnieks. 

Dzimis 1851.g. Magdeburgā, Vācijā amatnieka 

ģimenē. Mācījies Berlīnes mākslas akadēmijā. 

Rīgā ieradies 1875. Rīgā nodibinājis tēlniecības 

un akmensapstrādes firmu, kas veica ēku 

fasāžu un iekštelpu dekoratīvo plastisko apdari, 

izgatavoja pieminekļus un piemiņas plāksnes, 

dekoratīvas stājskulptūras un dažādus 

būvelementus. Pasūtījumus veica gan pēc 

iesniegtiem paraugiem, gan pēc A.Folca paša 

izstrādātiem metiem. A.Folca firma izgatavoja 

fasādes skulpturālos ciļņus, kolonnas un kāpnes 

Rīgas mākslas muzeja ēkai, fasādes rotājumus 

un atlantu figūras tag. Nacionālā teātra ēkai, 

iekštelpu mākslinieciskās apdares darbus tag. 

Nacionālās operas ēkai, piedalījās Melngalvju 

nama un Rīgas Doma restaurācijā. 1887 

A.Folcs darinājis strūklakas skulptūru "Nimfa" 

(tag. Nacionālās operas apstādījumos), 1896 

Rolanda statuju (bij. Rātslaukumā, tag. 

novietota Sv. Pētera baznīcā), kā arī daudzus 

kapa pieminekļus Lielajos un Meža kapos, 

Rīgā, kā arī A.Kronvalda kapa pieminekli 

Vecpiebalgas Vidus kapos (1893). Miris 1926.g. 

 

 

 

 

 
 
 



Augusta Franca Folca kaps 


