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Par izstādi
Latviešu ķīmiķis organiķis Gustavs Vanags (1891-

1965) bija izcils sava laika zinātnieks un pedagogs.

Kronvalda bulvārī 4, 261. telpā 20. gadsimta 30.-50.

gados, kad G. Vanags bija Latvijas Universitātes

Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedras

profesors un vadītājs, atradās G. Vanaga kabinets.

1975. gada 27. maijā profesora Vanaga memoriālo

lasījumu dienā, šajā telpa tika atklāts Latvijas

ķīmijas vēstures muzejs, kas saucās “Profesora

Vanaga memoriālais kabinets”.



Par izstādi
Kabinetā saglabājušās vēsturiskās mēbeles:

rakstāmgalds, centrālais galds, skapji un krēsli.

Mēbeļu izvietojums gar divām sienām nav mainīts.

Skapjos eksponēti kabineta kādreizējo saimnieku

zinātniskie darbi, viņu sarakstītās grāmatas,

sintezētās organiskās vielas.

2021. gada martā Latvijas Universitātes Muzejs par

godu profesora Vanaga 130 dzimšanas gada dienai

piedāvā attālināta formātā apskatīt G. Vanaga darba

galdu un skapi pa labi no tā – aplūkot tuvāk uz

galda novietotos priekšmetus, pašķirstīt albumus,

studiju laika laboratorijas žurnālu u.c.



Izvēlieties 
objektus, kurus 
vēlaties apskatīt 
tuvāk, nospiežot 

uz attiecīgā 
objekta aplīša.



Šis citāts no Gustava Vanaga dienasgrāmatas ir veltīts pārdomām par dzīves
straujo un neparedzamo ritumu. 1934. gada 3. jūlijā mūžība devās profesors
Valdemārs Fišers. Pirms rudens semestra sākuma Latvijas Universitātes
Ķīmijas fakultātē notika liela rosība, risinot jautājumu – kam uzticēt
profesora Fišera lasītos studiju kursus?
Pēdējās atpūtas dienās G. Vanags savā dienasgrāmatā izsaka vēlmi, kaut
varētu brīvi sevi ziedot darbam, strādāt ar sajūsmu un aizraušanos, lai pēc
tam mierīgi nodotu stafeti pēcnācējiem.



Rīgas 
Politehniskā 

institūta Ķīmijas 
fakultātes 

Organiskās 
ķīmijas katedras 

darbinieku 
dāvana Gustavam 

Vanagam viņa
70 gadu jubilejā 

1961. gada
10. martā.



Mākslinieka Jāņa Strupuļa no 
plastilīna veidotie medaļu oriģināli

Vilhelms 
Ostvalds

1986

Gustavs 
Vanags

1990

Arvīds 
Kalniņš

1990

Pauls 
Valdens

1987



Kad Docenta kungs 
ierodās uz lekcijām…

Jautrības allegorija ķīm. Vec. 
doc. G. Vanaga kungam, mīļu 

draugu pajautrināšanai pie vīna 
lāsītes, līksmi atcerosties
akadēmiskās studentības

laikus.
1939.



Kolēģu dāvana 
Gustavam 

Vanagam 1950. 
gada

1. janvārī
Kokgriezums



Īsa Gustava Vanaga 
biogrāfija. Iespējams, 

Latvijas ķīmijas 
vēstures muzeja 

darbinieku rakstīta.



Lapiņa no noplēšamā 
kalendāra ar Gustava 

Vanaga piezīmēm

Pl. 18 chronika (iespējams, savu 
dzīves vai darba gaitu pierakstīšana)

Pl. 12 Mendeļejeva biedrības sēde 
(D.I.Mendeļejeva Vissavienības 
ķīmijas biedrībai Latvijā bija Latvijas 
republikāniskā nodaļa)

Pl. 14 LVU (Latvijas Valsts 
universitātes) Padomes sēde

Pl. 20 Purva kalni



Gustava Vanaga darbinieka apliecība Latvijas Valsts 
universitātes Ķīmijas fakultātē, izdota 1945. gada 15. jūlijā



Gustava Vanaga darbinieka apliecība Rīgas Politehniskā 
institūta Ķīmijas fakultātē. Pēc Latvijas Valsts 

universitātes Ķīmijas fakultātes pievienošanas Rīgas 
Politehniskajam institūtam 1958. gadā tur pārgāja arī 

profesors Vanags kā Organiskās ķīmijas katedras vadītājs.





Lapiņas no noplēšamā 
kalendāra ar Gustava 

Vanaga piezīmēm



Organiskās 
sintēzes institūta 
kolektīva dāvana 

Gustavam 
Vanagam 70 gadu 

jubilejā 1961. 
gada

10. martā
Kokgriezums





Organiskās sintēzes institūta kolektīva 
dāvana Gustavam Vanagam 70 gadu jubilejā 

1961. gada 10. martā
Indandiona modelis

Virs lauka granīta, no kura esat cēlies,
Kā kronis sudrabā un zeltā kalts,

Lai mirdz šis atveids zinātnieku kvēlēs,
Kas pusgadsmita slavas darbos šalc.



Latvijas ķīmijas 
vēstures muzeja 

viesu grāmata





















LPSR Zinātņu 
akadēmijas 

Mežsaimniecības 
problēmu un 

koksnes ķīmijas 
institūta 
kolektīva 

apsveikums 
Gustavam 

Vanagam 70 
gadu jubilejā 

1961. gada
10. martā





Latvijas 
Universitātes 

Ķīmijas 
fakultātes 

darbinieku 
dāvana 

Gustavam 
Vanagam
1951. gada

10. marta atcerei







































Gustava 
Vanaga 

piemiņai 
veltīts 

albums



































































































Gustava Vanaga 
doktora disertācija 

“Aktīvās 
metilengrupas 

oksidēšana”

Ķīmijas fakultātes dekānam 
disertācija tika iesniegta 

1931. gada 21. aprīlī. 
Komisija disertācijas 

novērtēšanai - Valdemārs 
Fišers, Oskars Lucs un 

Aleksandrs Liepiņš. 1932. 
gada 16. martā notika 

disertācijas aizstāvēšana un 
G. Vanags tika ievēlēts par 

ķīmijas doktoru.



Gustava Vanaga 
habilitācijas darbs 

“Daži jauni bindona 
atvasinājumi”. 

Aizstāvēts 1933. gada 
novembrī, Vanagam 

piešķīra privātdocenta 
nosaukumu.



Gustava Vanaga 
autorapliecības

Gustava Vanaga kontā ir 18 
autorapliecības, iegūtas 

laika periodā no 1960. līdz 
1968. gadam. Visbiežākais 

Vanaga līdzautors – ķīmiķis 
organiķis, ķīmijas zinātņu 
doktors, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas 
korespondētājloceklis Jānis 

Freimanis.





Gustava 
Vanaga 

laboratorijas 
žurnāls Rīgas 
Politehniskā 

institūta 
Ķīmijas 
nodaļas 

studiju laikā

































































Gustava Vanaga 
studenta apliecība 

Rīgas Politehniskajā 
institūtā Maskavā 

1917./1918. akadēmiskā 
gada rudens semestrī

1915. gada vasarā RPI 
evakuēja uz Maskavu un 

Vanagu no laboranta 
vietas atlaida. 1916. gada 
janvārī viņš bija spiests 

aizbraukt uz Maskavu, lai 
turpinātu studijas. 1920. 

gada rudenī Gustavs 
Vanags atgriezās Latvijā.



Gustava Vanaga 
sekmju 

grāmatiņa Rīgas 
Politehniskā 

institūta Ķīmijas 
nodaļas pirmajā 

kursā 
1910./1911. 

akadēmiskajā 
gadā



















Gustava Vanaga 
diplomandu saraksts

























2005. gadā izdotais rakstu 
krājums akadēmiķa Jāņa 

Stradiņa redakcijā «Gustavs 
Vanags un organiskā ķīmija 

Latvijā». Izdots Rīgā, 
Poligrāfijas infocentrā.



1961. gadā izdotā 
biobibliogrāfija «Akadēmiķis 
Gustavs Vanags». Sastādītājs 

Jānis Paeglis, redaktore 
Eiženija Peile. Latvijas PSR 

Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība, Rīga.



1969. gadā izdotais rakstu 
krājums «Gustavs Vanags 

dzīvē un darbā». Atbildīgais 
redaktors Solomons Hillers. 
Izdevniecība Zinātne, Rīga.



1991. gadā izdotais 
prospekts «Profesors 

Gustavs Vanags, 1891.-
1965.». Sastādītājs 
Andris Strakovs, 

redaktore D. Pakalniņa. 
Izdots Rīgā, Rīgas 

Tehniskajā universitātē.



1954. gadā izdotā 
Gustava Vanaga 

monogrāfija 
“Nitroindandions”



Gustava Vanaga 
fotoportrets jaunībā, 

1917. gadā



1957. gadā no 28. februāra līdz 2. martam notika 
Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātes, 

Latvijas PSR Zinatņu Akadēmijas Ķīmijas institūta 
un D.I.Mendeļejeva Vissavienības ķīmijas 

biedrības Latvijas republikāniskās nodaļas rīkota 
konference par beta-diketonu tautometriju un 

reaģētspēju, kas vēlāk pārtapa par Gustava Vanaga 
piemiņai veltītu konferenci 

“Dikarbonilsavienojumu ķīmija”.



Gustava Vanaga 75 gadu 
jubilejai veltītās

1966. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 

ķīmija» programma



Gustava Vanaga 75 gadu 
jubilejai veltītās

1966. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Gustava Vanaga 80 gadu 
jubilejai veltītās

1971. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Gustava Vanaga 85 gadu 
jubilejai veltītās

1976. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Gustava Vanaga 90 gadu 
jubilejai veltītās

1981. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Gustava Vanaga 95 gadu 
jubilejai veltītās

1986. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Gustava Vanaga 100 
gadu jubilejai veltītās

1991. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 

ķīmija» programma



Gustava Vanaga 100 
gadu jubilejai veltītās

1991. gada konferences 
«Dikarbonilsavienojumu 
ķīmija» ziņojumu tēzes



Tēlnieces Ellas
Leimanes veidota 
Gustava Vanaga 

biste Latvijas 
ķīmijas vēstures 

muzeja laboratorijā

Uz tikšanos 
Latvijas ķīmijas 

vēstures muzejā!


