
Biogrāfiskās

grāmatas ar

pievienoto

vērtību

Iesakām!



(mans) uzņēmēja kods

Uldis Pīlēns
Zvaigzne ABC, 2018

– Uldis Pīlēns – arhitekts un ilggadējs UPB 

holdinga dibinātājs un vadītājs, 

Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā

topā atzīts par vienu no izcilākajiem

uzņēmējdarbības domātājiem

Ziemeļeiropā.

– Grāmata ir paredzēta ne tikai

vadītājiem, bet ikvienam cilvēkam, kas, 

atsaucoties noslēpumainajam nākotnes

aicinājumam, uzdrīkstas pārspēt

šodienas ierobežojumus.



Dukuri

Jurisons Ingmārs
Zvaigzne ABC, 2015

– Stāstu par Dukuru ģimenes piedzīvojumiem, 

kas noris vienlaikus ar spilgtākajiem 

notikumiem Latvijas vēstures lapaspusēs, 

veidojis “Sporta Avīzes” galvenais redaktors 

Ingmārs Jurisons. 

– Grāmatā ir plašs fotogrāfiju klāsts – no 

Dukuru bērnības līdz aktuālākajām uzvarām 

Pasaules kausā, kā arī ģimenes koks, kura 

saknes sniedzas līdz pat 18. gadsimtam.



Jānis Lūsēns trešais
Inguna Bauere
Zvaigzne ABC, 2019

– Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos viņš piedzīvoja 
galvu reibinošus panākumus, kad grupas Zodiac 
plate Disco Alliance, kurā skanēja Jāņa Lūsēna 
elektroniskā mūzika, sasniedza pārdesmit miljonu 
lielu tirāžu visā pasaulē, kas Latvijas Padomju 
Sociālistiskās republikas apstākļos bija fenomens.

– Kādam Lūsēns šķiet skarbs, citam augstprātīgs vai 
pārāk tiešs. Tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir 
romantiķis, kurš priecājas par vienkāršām, katram 
latvietim mīļām lietām – klusiem ezera ūdeņiem, 
košiem saulrietiem un pļavu puķēm, zvaniņu 
skaņām un Ziemsvētkiem.



Izaugt

Mišela Obama
Zvaigzne ABC, 2020

– Grāmatā Mišela atklāj, kāda pieredze un 
notikumi ir veidojuši un slīpējuši viņas 
personību. 

– Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas 
Dienvidu pusē, jurisprudences studijām un 
sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu 
audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā.

– Turklāt viņa vienlīdz atklāti runā gan par 
panākumiem, gan par neveiksmēm privātajā un 
sabiedriskajā dzīvē.

– Šī grāmata ir vairāk nekā autobiogrāfija. Tās ir 
neparasti personiskas atmiņas, kuras rāda, cik 
svarīgi ir sekot savai iekšējai balsij.



Mans draugs Mārtiņš Freimanis

Daiga Mazvērsīte
Zvaigzne ABC, 2018

– Mārtiņš Freimanis jeb vienkārši Freimis, kā 
viņu dēvēja tuvākie draugi, bija kā spilgta 
komēta. Atlidoja, apžilbināja un pārvērtās 
zvaigžņu putekļos, kas tagad izkaisīti pa visu 
plašo pasauli, un ik pa brīdim atkal atmirdz, 
un atgādina par sevi.

– Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien 
tiem, kurus interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves 
fakti, bet arī latviešu populārās mūzikas 
aizkulises deviņdesmitajos gados un gadsimtu 
mijā.



Trīs zvaigznes

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla

Zvaigzne ABC, 2013

– stāsta par ģeniālo latviešu tēlnieku, Brīvības
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu, kā arī daudzu
citu izcilu tēlniecības darbu autoru Kārli Zāli
(1888–1942). 

– Romāna galveno varoni lasītājs vispirms
iepazīst viņa jaunības gados Liepājā, tad seko
līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā un Pēterpilī, 

– kopā ar viņu priecājas par pirmajiem
panākumiem, ir liecinieks neatlaidīgajam
tēlnieka darbam jaunajā Latvijas valstī, arī
mākslinieku bohēmai un trakulībām.



Mūsu Baumaņu Kārlis

Zane Gailīte
Zvaigzne ABC, 2015

– Grāmata ir veltījums Latvijas

Republikas himnas autora dzīvei un 

darbībai viņa 180 gadu jubilejā. 

– Grāmatā spilgti un tēlaini sniegta

arī plašāka laikmeta panorāma un 

raksturoti komponista līdzgaitnieki, 

vide un notikumi, ļaužu saskarsme

un kaislības, tikumi un netikumi –

kur gan to netrūkst!



Meierovics. Trīs Annas

Jānis Ūdris
Zvaigzne ABC, 2014

– Kāpēc ģeniālais diplomāts un 
valstvīrs gāja bojā tieši 14 gadus
pirms Molotova-Ribentropa pakta
parakstīšanas, tikai 38 gadu
vecumā? 

– Vai ar Meierovicu Latvijas vēsture
1934., 1939., 1940. gadā varēja būt
citāda? 

– Šī ir grāmata par mīlestību un arī
par likteni.



Apavu vīrs

Fils Naits
Helios Kirjastus Oü, 2019

– Šajos vaļsirdīgajos un valdzinošajos 
memuāros Nike dibinātājs un valdes 
priekšsēdētājs Fils Naits pirmo reizi dalās ar 
plašākai auditorijai līdz šim nezināmu stāstu 
par viņa kompānijas izaugsmi no bezbailīga 
startup jeb jaunuzņēmuma līdz kļūšanai par 
vienu no pasaules visikoniskākajiem, 
industriju mainošākajiem un ienesīgākajiem 
zīmoliem. 

– Nike ienākumi ik gadu pārsniedz 30 
miljardus dolāru.

Tulkojusi Krista Strode



Gints Barkovskis

Okeāna savilņotie. Atklāt sevi no jauna
Biedrība “Eurika”, 2017

– Bijušais žurnālists Gints Barkovskis un 
pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis dodas 
galvu reibinošā ekspedīcijā pāri Atlantijas 
okeānam, lai airu laivā bez motora, bez 
burām, bez pavadošā kutera 142 dienās un 
naktīs, laužoties cauri sānu viļņiem, 
virpuļstraumēm un pretvējam, ar lauztām 
ribām, bet laimīgi, noairētu 8297 kilometrus 
no Namībijas līdz Brazīlijai un kļūtu par 
pasaulē pirmo airēšanas komandu, kas 
šķērsojusi Dienvidatlantiju. 

– Vienreizējs piedzīvojums, unikāla pieredze 
un patiess stāsts, kā gandrīz neiespējamais 
kļūst iespējams.



Sērija “Latvijas leģendas”

2. grāmata
Jumava, 2012.

– “Latvijas leģendu” 2. grāmata stāsta par personībām, 
kas veidojušas Latvijas vēsturi, veidojušas mūsu valsti 
tādu, kāda tā ir tagad. Personību, notikumu un 
parādību buķete ir ļoti spilgta –Namejs, Miķelis 
Valters, Kārlis Ulmanis, Valters Caps, Aleksandrs Čaks, 
Mihails Tāls, Zilākalna Marta, Elijahu Ripss, Emīls 
Dēliņš, “Čikāgas piecīši”, Bauskas miliči, Imants un 
Gido Kokari, Māris Štrombergs. 

– Tikpat lielas personības ir arī paši rakstītāji – Ilona 
Bērziņa, Baiba Šāberte, Arvīds Deģis, Andžils Remess, 
Valdis Rūmnieks, Andris Ozoliņš, Pauls Bankovskis, 
Janīna Kursīte, Dzintars Tilaks, Laima Kota 
(Muktupāvela), Ingmārs Jurisons.



Sērija “Latvijas leģendas”

6. grāmata

Jumava, 2016

– Šajās leģendās varam izlasīt par 

tādām spilgtām personībām kā 

mākslinieci Džemmu Skulmi, aktieri 

Jāni Kubili, komponistu maestro 

Raimondu Paulu un šķēpmetēju 

Jāni Lūsi.

– Lasi arī citus šīs sērijas izdevumus! 

Tie palīdz iedvesmoties.



100 Latvijas personību

sastādījis Pēteris Apinis
Latvijas mediji, 2006

– Grāmata ir par 100 izcilām Latvijas

personībām, par simt cilvēkiem, 

kas ar savu talantu, zināšanām, 

spējām un darbu Latvijas vārdu

nesuši pasaulē, kas mūsu zemi un 

valsti darījuši skaistu un bagātu.



Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm

Elēna Favilli, Frančeska Kavallo

Jāņa Rozes apgāds, 2018

— Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm” ir pēc 
pasaku formulas veidoti iedvesmojoši stāsti par 
100 varonīgām sievietēm – no valdniecēm, kā 
Elizabete I, līdz sportistēm, kā Serēna Viljamsa. 

— Grāmata, ko ilustrējušas 60 talantīgas 
mākslinieces no visas pasaules.

— Elēna Favilli ir itāļu žurnāliste un uzņēmēja, kas 
darbojas starptautiskos projektos. Frančeska 
Kavallo ir itāļu rakstniece un teātra režisore.



Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm

Frančeska Kavallo,Elēna Favilli
Jāņa Rozes apgāds, 2018

– Tā ir pilnīgi jauna stāstu kolekcija, kurā
apkopoti vēstījumi par drosmīgām, 
talantīgām sievietēm – no Nofretetes līdz
Bejonsei, no Rozalindas Franklinas līdz
Dž.K.Roulingai.

– Karalienes un sabiedriskas aktīvistes, 
balerīnas un juristes, pirātes un 
datorzinātnieces, astronautes un 
izgudrotājas – krasi pretstati un 
iedvesmojoši paraugi, kā izmantot dzīves
sniegtās iespējas.


