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„Ķīmija kā zinātne prasa daudz. Lai ķīmijā 

kaut ko sasniegtu, vajag ilgi un neatlaidīgi 

strādāt, vajadzīga bezgalīga pacietība. Tiem, 

kas tikai domā iegūt diplomu un pēc tam 

saņemt mierīgu “vietiņu”, ķīmijā nav ko 

meklēt. Ķīmija ir “nemierīga” zinātne, kas 

prasa, lai cilvēks tai ziedo sevi visu.”
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Gustavs Vanags
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• Dzimis 1891. gada 10. martā 
Sniķeres pagasta Rungu mājās

• Habilitētais ķīmijas doktors

• Organiskās ķīmijas profesors 
Latvijas Valsts universitātē 
(mūsdienās – LU) un Rīgas 
Politehniskajā institūtā 
(mūsdienās – RTU)

• Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
akadēmiķis



Izglītība

Sniķeres pagasta baznīcas skola (1898-1904)

Jelgavas klasiskā ģimnāzija (1904-1910)

No 1910. gada Rīgas Politehniskā institūta 

(turpmāk - RPI) Ķīmijas nodaļa

No 1916. gada janvāra RPI Maskavā

1920. gada rudenī atgriezās Latvijā, 1921. gada 

pavasarī turpināja studijas un beidza Latvijas 

Universitātes Ķīmijas fakultāti ar inženiera 

tehnologa grādu un atzīmi “ļoti sekmīgi”
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Gustavs Vanags studiju gados
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Gustava Vanaga laboratorijas žurnāls
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Izglītība

1931. gada 21. aprīlī – iesniegta doktora disertācija “Aktīvās metilengrupas 

oksidēšana”

Komisija disertācijas novērtēšanai - Valdemārs Fišers, Oskars Lucs un 

Aleksandrs Liepiņš

1932. gada 2. martā - izturēti pārbaudījumi organiskajā ķīmijā pie profesora 

Fišera, analītiskajā ķīmijā pie profesora Luca un neorganiskajā ķīmijā pie 

profesora Augusta Ķešāna

16. martā - disertācijas aizstāvēšana, G. Vanags ievēlēts par ķīmijas doktoru

1934. gads - aizstāvēts habilitācijas darbs “Daži jauni bindona atvasinājumi”
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Gustava Vanaga doktora disertācija un 
habilitācijas darbs
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Darba gaitas

Ģimnāzijas gados – privātstundu pasniegšana

1913. gada 1. aprīlī Valdemārs Fišers rekomendēja Vanagu par 
subasistentu organiskajā elementāranalīzē, kā arī komplekso 
savienojumu un koloīdķīmijas lekcijās pie adjunktprofesora Oskara 
Luca.

Daži mēneši 1916. gadā Maskavā - subasistents pie profesora Luca

Zemstu savienības ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca Maskavā – nodaļas 
vadīšana, kurā ražoja zaļās ziepes, lanolīnu, glauberskābi, cinka sulfātu, 
magnija sulfātu; reizēm arī salicilskābes preparātus

14 stadiju novokaīna sintēze
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Darba gaitas

1921. gada pavasara semestris - laborants pie profesora Luca

1924. gads - ievēlēts par vecāko asistentu

1928. gads - organiskās ķīmijas laboratorijas darbu vadīšana

1934. gada 19. aprīlī Gustavs Vanags nolasīja fakultātes sēdē 

parauglekciju “Jaunākie pētījumi brīvo radikāļu ķīmijā” un tika ievēlēts 

par privātdocentu. Privātdocentūru apstiprināja Latvijas Universitātes 

padomes sēdē tā paša gada 16. maijā.
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1934. gada 3. oktobris

“Šodien sāku savas lekcijas organiskā ķīmijā. Klausītava pilna, pat pārpildīta. 
Liekas, ka lasīju labi, vismaz ar pirmo sākumu tā kā gribētos apmierināties. 

Liekas, arī klausītāji sekoja ar uzmanību.

Sēžu te jaunajā vietā pie galda un bieži nogrimstu domās. Sen gadus es tepat 
blakus laboratorijā strādāju kā subasistents pie prof. Luca, un viņš sēdēja pie 

šī galda. Vai kādreiz varēju iedomāties, ka es te sēdēšu... Savā ziņā esmu 
fatālists un domāju, ka dzīvē – vismaz manā dzīvē - bieži noslēdzas riņķi un 

ka taisni pirmais spertais solis bieži nes sev līdz arī citus svarīgus. [..] Kad 
1913. gadā profesors Fišers ieteica mani par subasistentu profesoram Lucam, 

tad mana pirmā darba vieta bija viņa privātlaboratorijā; un, lūk, tagad atkal 
esmu te atgriezies kā šis laboratorijas «īpašnieks».
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Gustava Vanaga klausītava Kronvalda bulvārī 4
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Foto: Sarmīte Livdāne



Darba gaitas

1936. gads – docents

1939. gads - organiskās ķīmijas profesors

Pedagoģiskā darbība citās iestādēs:
• 1921-1926 – ķīmijas pasniegšana Rīgas kultūrtehniskajā skolā

• 1923. gada rudenī - populāra lekciju cikla lasīšana ķīmijā Latvijas lauksaimnieku centrālbiedrības 

vakara kursos

1948-1950 - Ķīmijas fakultātes dekāns
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Gustavs 
Vanags 
ceļā uz 
darbu 
Kronvalda 
bulvārī 4
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Gustava Vanaga darbinieka apliecība Latvijas Valsts 
universitātes Ķīmijas fakultātē, izdota 1945. gada 15. jūlijā
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Gustavs Vanags darbā 

Latvijas Valsts universitātes 

Ķīmijas fakultātē



Gustavs Vanags pedagoģiskajā darbībā
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Organiskās ķīmijas katedras vadīšana

1940. gadā, kad tika atjaunota padomju vara Latvijā un nodibināta 

Latvijas Valsts universitāte, G. Vanagu iecēla par Organiskās ķīmijas 

katedras vadītāju.

1941. gada jūnijs - 1944. gada oktobris – katedras darbības 

pārtraukšana

1945. gada jūlijā G. Vanags atgriezās katedras vadītāja postenī

1948-1950 - Ķīmijas fakultātes dekāns

1951. gada 29. augustā Vanags atgriezās Organiskās ķīmijas katedras 

vadītāja vietā.
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Gustava Vanaga vadītās Organiskās ķīmijas 
katedras kolektīvs
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Darba gaitas RPI

1958. gads - RPI (RTU priekšteča) Ķīmijas fakultātes Organiskās 

ķīmijas katedras vadītājs

1959. gada 1. janvārī dibināta RPI Ķīmijas fakultātes beta-diketonu 

problēmu laboratorija

1964. gada septembrī par G. Vanaga pamata darba vietu kļuva Zinātņu 

Akadēmijas Organiskās sintēzes institūts. 
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Latvijas PSR Zinātņu akadēmija

1946. gada 1. jūlijs - ZA Ķīmijas institūta organiskās ķīmijas laboratorijas 
vadītājs

1953. gada ziema - jaunas telpas M. Kalēju ielā 10/12 (tagad - Meistaru ielā 
12) - tā saucamajā “kaķu mājā” sāka strādāt ZAĶI (Zinātņu akadēmijas 
Ķīmijas institūts)

1957. gada 1. janvāris - sektora vadītājs ZA Organiskās sintēzes institūtā

1958. gada 22. maijs - Latvijas PSR ZA akadēmiķis

1962. gadā - jaunās Organiskās Sintēzes institūta telpas Aizkraukles ielā 21

1964. gada sākums - laboratorija sasniedza vislielāko darbinieku skaitu - 34 
(18 no tiem zinātnieki)
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Organiskās ķīmijas pētniecības virzieni

Beta-diketonu ķīmija

Heterociklu sintēze

Jaunu analītisko reaģentu un farmakoloģiski aktīvu vielu klases 

iegūšana

Konjugētu sistēmu fizikālo un fizioķīmisko īpašību noteikšana
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Rūpnieciski ražotu preparātu ieviešana 
praksē
1945. gads – izstrādāta insekticīda DDT (di-hlor-difenil-tri-hlor-etāna) 

ražošanas tehnoloģija

1958. gads - realizēta fenilīna (pirmā medicīniskā praksē ieviestā 

indandiona grupas antikoagulanta) pusrūpnieciska ražošana Organiskās 

Sintēzes Institūta Eksperimentālajā rūpnīcā

1959. gads - fenilīna ražošanas uzsākšana Rīgas 3. ķīmiski-

farmaceitiskajā rūpnīcā
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Gustavs 
Vanags par 
organiskās 
ķīmijas 
praktisko 
nozīmi
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Gustava Vanaga autorapliecības
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Publikācijas un monogrāfijas

1922 - grāmata “Organiskā ķīmija iesācējiem”, kas bija 
apkopots Vanaga lasīto lekciju materiāls

1925 - kopā ar profesoru Oskaru Lucu izdotā mācību 
grāmata studentiem “Organiskā ķīmija”

1927 - darbs pie “Latviešu konversācijas vārdnīcā” 
iekļautajiem ar ķīmiju saistītajiem šķirkļiem kā autoram un 
redaktoram

1936 - kopā ar līdzstrādnieku U. Valbi pirmie publicētie 
darbi par aminoindandionu ķīmiju

1954 - monogrāfija “Nitroindandions”

1957 - publicētais 100. zinātniskais darbs

1961 - G. Vanaga redakcijā iznākušais zinātnisku rakstu 
krājums “Cikliskie beta-diketoni”
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Konference “Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija”
1957. gads no 28. februāra līdz 2. martam

LVU Ķīmijas fakultāte

Latvijas PSR ZA Ķīmijas institūts

D. I. Mendeļejeva Vissavienības ķīmijas biedrības Latvijas 

republikāniskās nodaļa

Konference par beta-diketonu tautometriju un reaģētspēju

+ Dalība citās konferencēs un referātu prezentēšana dažādos 

pasākumos
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Gustava 
Vanaga 
dalība 
konferencēs
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Prēmijas un apbalvojumi

1933. gada jūnijs - Kultūras fonda godalga 500 latu apmērā par darbu 
“Aktīvās metilengrupas oksidēšana”

1959 - Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukums

1959 - Latvijas PSR pirmās pakāpes valsts prēmija par pētījumiem beta-
diketonu rindā

1961. gada 28. marts - Darba Sarkanā Karoga ordenis

1964 - Zelta medaļa par sasniegumiem PSRS tautas saimniecībā

1965 - Latvijas PSR Valsts prēmija par oriģinālu medicīnisku preparātu 
pagatavošanas metožu izstrādāšanu un ieviešanu
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Ģimene

Elga Vanaga beigusi Latvijas Valsts universitāti 1941. gadā, ķīmijas 

zinātnes kandidāta grādu ieguvusi 1954. gadā, bijusi Zinātņu 

Akadēmijas Organiskās sintēzes institūta Ārstniecības vielu sintēzes 

laboratorijas vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Strādājusi indandiona 

ķīmijā, vēlāk - potenciālu prettuberkulozes preparātu sintēzē. 

Dēls Gunārs strādāja milicijā par ekspertu izmeklētāju.

Mazdēls Ēriks
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Gustavs 
Vanags 
ar 
ģimeni



33

Gustavs 
Vanags 
ar 
ģimeni



Intereses ārpus darba

Literatūra

Dzeja

Teātris

Balets

Mūzika

Opera

Pastaigas svaigā gaisā
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Rungās, 23. martā 1909. gadā.

Slava tev, nemiers,

Tu mūžīgais nemiers,

Tu dvēseles nemiers,

Tu radošais spēks!

No tevis dzimst sapņi,

No tevis dzimst ilgas,

No tevis dzimst nākotnes tēls.
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36

Gustavs 
Vanags 
atpūtas 
brīžos 
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Gustavs 
Vanags 
atpūtas 
brīžos 



Aizvadīšana aizsaulē

1965. gada 30. aprīlis – pēdējā reize darbā

Paaugstināts asinsspiediens

8. maijs 12:15 pēcpusdienā – pēdējā elpa

13. maijs - apbedīšana

Paula Stradiņa Republikāniskās klīniskās slimnīcas kapliča - Latvijas Valsts 

universitātes aula – 2. Meža kapi (netālu no Čiekurkalna ūdenstorņa)

Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”

ZA Organiskās sintēzes institūta direktora akadēmiķia Solomona Hillera

oficiālā atvadu runa
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Gustava 
Vanaga 
aizvadīšana 
aizsaulē
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Gustava 
Vanaga, viņa 
mātes Anetes 
Vanags un 
dzīvesbiedres 
Elgas Vanagas 
atdusas vieta 
Rīgas 2. Meža 
kapos
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Mantojums un piemiņa

Biogrāfiju grāmatas

Memoriālais kabinets, darba galds un cits mantojums Latvijas ķīmijas 

vēstures muzejā Kronvalda bulvārī 4

Piemiņas plāksnes

Konference “Dikarbonilsavienojumu ķīmija”

Gustava Vanaga prēmija par sasniegumiem ķīmijā

Galvenais – jaunā ķīmiķu paaudze
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Grāmatas par Gustavu Vanagu
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Gustava Vanaga 
darba galds LĶVM
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Gustava Vanaga 
mantojums LĶVM
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Tēlnieces Ellas Leimanes 
veidota Gustava Vanaga 

biste Latvijas ķīmijas 
vēstures muzeja laboratorijā



Gustava Vanaga 
piemiņas plāksnes
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Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultātē P. Valdena ielā 3/7

Aleksandra Čaka ielā 83/85



Konference “Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija”
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Gustava Vanaga 
diplomandu saraksts
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Ķīmiķis inženieris Bruno Vimba atceras 
savu pēdējo sarunu ar G. Vanagu:

“Atceros kādu vakaru jūrmalā. Profesors stāstīja par to, kas notiek viņa 
vadītajā laboratorijā. Cik aizrautīgi viņš runāja par nākotnes iecerēm.

«Bet lekcijas vairs nelasu,» viņš, it kā aizbildinādamies, klusi noteica.

«Bet tas taču fakultātei liels zaudējums,» neapdomīgi izmetu.

«Zaudējums?» profesors vaicājoši pavērās mani. «Kāpēc? Mums taču ir 
jaunā maiņa. Mēs esam pratuši izaudzēt daudz talantīgu zinātnieku, labu 

pedagogu. Tie ies tālāk. Jaunie lasīs lekcijas vēl labāk nekā mēs - vecie. Viņi 
ir saņēmuši vairāk nekā mēs, un viņi vairāk arī dos. Nekas taču nestāv un 

nedrīkst stāvēt uz vietas... Mūsu dzīves veidošana un tālāka augšupvirzīšana 
nodota drošās, stipras rokās.»

Profesors apklusa un domīgi vērās jūrā, kas klusi šalca. Liedagā viens pēc 
otra vēlās viļņi…”
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130 gadu jubileja

Latvijas Universitātes Muzejs:

• NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Gustavs Vanags un viņa 

mantojums

• Virtuālā izstāde «Gustava Vanaga darba galds»

• MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Gustava Vanaga darba galds

Rīgas Tehniskā universitāte:

• Virtuālā izstāde «Ķīmiķis ar dzejnieka dvēseli»

• Fiziskā izstāde apskatāma RTU Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiālē
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https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/64960/
https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/64964/
https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/64994/
https://rtubibl.wixsite.com/gustavsvanags


130 gadu jubilejai 
veltītās virtuālās 
izstādes
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Izmantotie informācijas avoti

• Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Paeglis, J., & Peile, E. (1961). 

Akadēmiķis Gustavs Vanags: biobibliografija. Rīga: Latvijas PSR 

Zinātņu akadēmijas izdevniecība.

• Hillers, S. (1969). Gustavs Vanags dzīvē un darbā. Rīga: Zinātne.

• Strakovs, A. (1991). Profesors Gustavs Vanags, 1891.-1965. Rīga: 

Rīgas Tehniskā Universitāte.

• Latvijas ķīmijas vēstures muzeja krājums

• Attēli, kuriem nav norādīts fotogrāfs, skenēti no Latvijas ķīmijas 

vēstures muzeja krājuma materiāliem
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Piektdien, 31. augustā 
1934. gadā
Tātad – vēl dažas brīvākas dienas – un 

tad lai rats sāk griezties! Kas uzminēs, 

ko viņš nesīs? Tikai reizēm tā gribētos, 

kaut varētu brīvi sevi ziedot darbam, 

strādāt ar sajūsmu, ar aizraušanos, 

atdot visu, kas manī ir, sadegt darbā 

kaut arī nedaudzos gados, bet tie tad 

arī dotu dvēseles ilgu piepildījumu, un 

pēc tam lai nāk citi un dara tālāk…
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Paldies par uzmanību!


