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Biogrāfija (1) 

• Alfrēds  Meders dzimis Rīgā 

vācu ģimenē 1873. gadā, viņa 

tēvs bija matemātikas 

skolotājs. 

 

• 1890. gadā  sāka Tērbatā 

studēt matemātiku, pēc tam 

bija Rīgas Politehniskā 

institūtā K. R. Kupfera 

asistents tēlotājā ģeometrijā, 

vēlāk docents un 

adjunktprofesors. 

  



Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 

LVVA 7175 1 92 

 

Rīgas Politehniskā institūta 

valdes protokoli, ko rakstījuši  

T. Bude,  

A. Meders un  

A. Hedenstrēms. 

Datēti ar 1873.g. 

 

http://earchive-

estlatrus.eu/ru/collections?p_p_id=earchivecatal

og_WAR_earchiveportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_

state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_-

714710835_view=document&_earchivecatalog_

WAR_earchiveportlet_documentId=3897  
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Biogrāfija (2) 

• 1905. g. 

Sanktpēterburgas 

Universitātē ieguva 

maģistra grādu. 

 

• Kad 1919. gadā tika 

dibināta Latvijas 

Augstskola, A. Meders 

tika iecelts par tās 

profesoru. 

 
 



A. Meders nodarbojās ar diferenciālo ģeometriju, 

matemātisko analīzi un varbūtību teoriju. 

 

Dažas publikācijas:  

 

• Über einige Arten Singularer Punkte von Raumkurven (1896);  

• Zur Theorie der singularen Punkte einer Raumkurve  (1899);  

• Analytische Untersuchung singularer Punkte von Raumkurven (1910).  

• Über die Determinante von Wronski  (1906);  

• Zur Differentiation bestimmter Integrale nach einem Parameter  (1911).  

• А. Медеръ. Высшая математика. Аналитическая геометрія на 

плоскости -- Аналитическая геометрія въ пространствѣ -- 

Дифференціальное исчисленіе -- Интегральное исчисленіе. Рига: 

Вальтерсъ и Рапа 320 c. 2-ое издание. Рига, (1923). 

 

 



A. Meders interesējās arī par zinātņu, sevišķi 

matemātikas, vēsturi. 

 

• A. Meder. Direkte und indirekte Beziehungen zwischen Gauss 

und Dorpater Universität: Archiv für Geschichte der Mathematik, 

der Naturwissenschaften und der Technik, 1928, 11, S. 62-67. 

 

• A. Kneser, A. Meder. Piers Bohl zum Gedächtnis. Jahresbericht 

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Jg. 33 (1925), S. 25–32 

 

• A. Meder. Prof. Dr. Karl Reinhold Kupffer. Baltische Monatshefte 

1936. S. 1-5. 

  

 



Biogrāfija (3) 

• A. Meders bija Rīgas Dabas 

Pētnieku biedrības  

(Naturforscher-Verein zu Riga) 

biedrs. 

• Vairākus gadus bija izdevuma 

„Korrespondenzblatt des 

Naturforscher-Vereins zu Riga” 

redaktors.  

• Zināms, ka viņš rakstījis un 

referējis Rīgas Dabas Pētnieku 

biedrībā arī par astronomiju, 

meteoroloģiju un bioloģiju. 



Studenti viņu atcerējās kā izcilu profesoru.  

1938. g. pēc Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes priekšlikuma 

ievēlēts par Goda doktoru, kā arī  

apbalvots ar 3. pakāpes Triju zvaigžņu ordeni. 
1939. g. nogalē repatriējies uz Vāciju. 

Matemātikas nodaļa, A. Meders. 1938. 



Poznaņā (Posen) 1942. gadā, 

iznāca „Korrespondenzblatt des 

Naturforscher-Vereins zu Riga" 

pēdējais - 64. sējums.  

 

Izdevuma redkolēģija ar 

pateicības vārdiem atvadījās no 

visām organizācijām, ar kurām 

daudzus gadus bija cieši 

sadarbojusies Rīgas 

Dabaspētnieku biedrība, tai 

skaitā, Herdera institūtam Rīgā 

un Rīgas domei. 

 

 

 

1944. g. Alfreds Meders miris. 

  



Galvenais informācijas apkopojums par pērļu ieguves 

vēsturi laikā līdz 1925. gadam: 

Perlenfischerei in Liv- und Estland. S.111.-116. 



17. gs. zviedru Vidzeme, 

Igaunija un Ingrija 



Pērļu ieguves noteikumi. 1692.g. Stokholma. 

 • Kongl. Maytz Placat 

och Förordning 

angående Pärle-

Fiskerijerne uti dess 

Rijken: Gifwen Upsala 

den 29 Junii, Åhr 

1692. Stockholm. 

 



Christian Kelch 1657- 1710 

"Liefländische Historia" 1695 







 C.R.(Russwurm, Carl Friedrich Wilhelm), 1856. Perlenfischerei. 

Das Inland, Dorpat. 409-416. 



Rīgas Dabaspētnieku biedrības 

sanāksmē 1924.g. 17. novembrī   

A. Meders referēja par savu rakstu un 

pērļu ieguvi Vidzemē un Igaunijā. 

Klātesošie piedalījās diskusijā, tā ir 

protokolēta un publicēta 

Korrespondenzblatt 59. sējumā 

1927.gadā.  Septiņi sanāksmes 

dalībnieki stāstīja par novēroto – 

atrastām pērlēm, pērlēm rotaslietās, 

bet  

Dr. H. v. Hedenstrēms demonstrēja 

baronu Pālenu dzimtai piederošu 

1812.g. izgatavotu gredzenu ar palielu 

pērli no Vesetas. 



Skolu muzeja Gaujas izstāde 

1933.gadā  

Pēdējās rotas no Latvijas 
pērlēm  

(laikraksts “Jaunākās 
ziņas”) 



LU Zooloģijas muzeja R. Kampes kolekcijas pērļu 

veidojumu paraugi no 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem 

Nr. p.k. Skaits Apraksts 

1 8 2 baltas ap 1 mm, 1 lielāka perlamutra, 5 ļoti mazi neregulāri 

2 1 balta, apaļa, spīdīga, zem 2 mm 

3 2 viens 1,5 mm balts neregulārs, otrs zem 1 mm balts 

4 8 ļoti mazi balti krikumi, visi zem 1 mm 

5 3 mazas, spožas baltas apaļas, ap 1 mm 

6 7 

2 melnas, apaļas, spīdīgas, zem 1 mm, vienādas!, 1 balta 

neregulāra 2-3 mm, 4 mazas baltas neregulāras zem 1 mm 

7 2 tumši brūnas garenas, garumā 3 un 4 mm, ar iežmaugu 

8 1 Brūna 6 mm garumā, 2 un 3 mm platums, ar iežmaugu pa vidu 

9 2 

1 balta spoža tikai no vienas puses 2 mm, otra nespodra 3 mm 

garena 

10 15 visas baltas neregulāras zem 1 mm 

11 1 Ap 2 mm diametrā brūna bumbiņa 

 Kopā 50   



1934. gadā Amatā atrasta upespērlene ar 

sīkiem veidojumiem, kas varētu būt pērļu 

aizmetņi 



Palielinājumā: 



Paraugs ar tumšiem un gaišiem 

veidojumiem 



Brūns veidojums ar iežmaugu 



Ļoti sīki, neregulāri perlamutra veidojumi 



... bet īstas un kvalitatīvas  pērles 

Latvijā vairs nav atrodamas 

• Pirms 300 gadiem Latvijas upēs vēl bija 
miljoniem pērleņu 

• Tikai uz vairākiem simtiem tūkstošu 
gliemeņu ir iespējams atrast vienu 
kvalitatīvu, spožu pērli 

 

• ... Latvijas atradnēs kopā ir mazāk nekā 
25 000 pērleņu 



2003. gadā Zaubē un Vesetā atrastas 

pērleņu čaulas un to fragmenti 

   



DAP rīkojums 

2015.g.  



Lūcija Ķuzāne grāmatā par J.Jaunsudrabiņu  

«Saule mūžam mana» 

 (2017) raksta: 

... Ap kaklu viņai (Elizabetei Jaunsudrabiņai) 

krelles no Pededzes ūdeņos zvejotām pērlēm. 

Vīrs gan rotu neatzīst: tā esot dzīvu radību 

maitāšana, jo pilns tikai viens gliemežvāks no 

simta. Bet Elizabete iekāroja un dabūja šo 

dārgumu, kāds ir tikai divām vai trim sievietēm 

Latvijā. ... 

 

.!! apgalvojums neatbilst patiesībai 



Pērļu rašanās statistika rāda, ka 

• tikai uz vairākiem simtiem tūkstošu 
gliemeņu ir iespējams atrast vienu 
kvalitatīvu, spožu pērli 

 

• ... Latvijas atradnēs kopā ir mazāk nekā 
25 000 pērleņu 



Paldies par uzmanību! 


