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Priekšvārds 

 

Cik uz zemes cilvēku, tik gaitu un likteņu. Svarīgi apzināt dzimtās puses pagātni un 

saskatīt nākotni. Iet gadi, paaudzes nomaina paaudzes, bet atmiņā paliek cilvēka mūţs ar savu 

dzīves stāstu par paveikto. Es izvēlējos sastādīt bibliogrāfisko rādītāju par darbīgu Jēkabpils 

pilsētas patriotu un pieredzes bagātu cilvēku – Valdi Sakaru. Valdis Sakars – Jēkabpils pilsētas 

Goda pilsonis, sabiedriskais darbinieks, vecākais Mazpulku organizācijas vadītājs Latvijā, 

skolotājs un novadpētnieks – iecelts par Atzinības Krusta kavalieri, izvērtējot mūţa ieguldījumu 

novadpētniecības un jauniešu nacionāli patriotiskās audzināšanas darbā. Ar bibliogrāfisko 

rādītāju varēs iepazīties Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas apmeklētāji. Skolēniem un studentiem būs 

iespēja to izmantot daţādos pētnieciskajos darbos. Bibliogrāfiskais rādītājs lieti noderēs visiem 

interesentiem, kam ir svarīga mūsu, Jēkabpils pilsētas, vēsture, kultūra un attīstība. 

Bibliogrāfiskais rādītājs tiks nodots arī Jēkabpils Novadpētniecības muzejam. 

Mērķis – izveidot personālo bibliogrāfisko rādītāju par Valdi Sakaru. Apkopot Valda 

Sakara darbus un saglabāt tos, kā pierādījumu vērtībām, ko apkopojis neviena nemudināts 

cilvēks, cilvēks, kuram attieksme pret Dzimteni un darbu iemācīta bērnībā. Vienīgais mudinātājs 

– mīlestība uz savu  pilsētu Jēkabpili. Rādītājs veidots, lai iepazīstinātu plašu interesentu loku ar 

Valda Sakara ieguldījumu Jēkabpils kultūras un vēstures attīstībā. 

Lai sasniegtu mērķi izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

 apzināt iespējamos materiālus par Valdi Sakaru 

 izvērtēt iegūto informāciju 

 atlasīt un sistematizēt informācijas avotus 

Personālais bibliogrāfiskais rādītājs sastāv no divām daļām ar apakšnodaļām, nobeiguma 

un personu alfabētiskā rādītāja. 1.nodaļā apkopoti Valda Sakara darbi, 2.nodaļā apkopoti darbi 

par Valdi Sakaru. Vēl darbā ir iekļautas fotogrāfijas, kas izvietotas pielikumos, tā radot lielāku 

priekšstatu par notikumiem vairāk kā 70 gadu garumā. Darbam pievienots CD skaņu ieraksts ar 

Valda Sakara atmiņām. 1.nodaļā Valda Sakara darbi kārtoti hronoloģiskā secībā apkakšnodaļu 

ietvaros, 2.nodaļā materiāli par Valdi Sakaru sakārtoti autoru uzvārdu alfabēta secībā. Personālā 

bibliogrāfiskā rādītāja hronoloģiskais aptvērums ir no 1939.gada 21.jūnija līdz 2010.gada 

1.septembrim. Bibliogrāfiskajā rādītājā atlasīti materiāli latviešu valodā. Visi bibliogrāfiskie 

apraksti sastādīti tieši pēc izdevumiem – de visu. 

Materiālu atlase balstīta uz : 

 Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva materiāliem, 
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 Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības mapēm, 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas elektronisko katalogu, 

 Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze, 

 Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas ţurnālu un avīţu rakstu kartotēkas, 

 Valda Sakara personīgā arhīva materiāliem. 
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Valda Sakara dzīves gājums 

 

No galotnes līdz saknēm TAVS!- Teic zemei ozols, osis, bērzs. 

Kam dzimtene ir paugurs savs, vien tam viņš saujās sēklas bērs. 

Tik tam viņš versmē ēnu dos, bez atlikuma- rudens zeltu. 

Lai sauc par naiviem kokus šos, lai viņu vientiesību peltu! 

Ai, dzimtā zeme - Latvija! - tavs īslaicīgais rudens zelts, 

Caur gadalaiku atvijām, mirdz spoţi, baltas salnas dzelts. 

Es Latvijā- kā augošs koks, kam ziedošs plešas zaru loks. 

Man dzimtais paugurs dārgs un svēts, jo audţu audzēs iemīlēts.
1
 

Valdis Sakars dzimis 1921. gada 7. augustā Rīgā, strādnieku ģimenē. Tēvs Aleksandrs – 

Latvijas armijas kaprālis, bruņotā vilciena saimniecības vecākais galdnieks. Māte Anete – 

šuvēja. Mācības Valdim Sakaram  grūtības  nesagādā un 1934. gada pavasarī viņš  pabeidz 

pamatskolu. Jau mācoties pamatskolā, Valdis sapņo iestāties kara skolā, tāpēc aktīvi iesaistās 

sporta aktivitātēs, intensīvi trenējas. Apzināti lasa daţādas militāra satura grāmatas, bet redzes 

dēļ sapņus tā arī neizdodas piepildīt, atceroties to dienu pārdzīvojumus, tagad labsirdīgi smejas, 

ka pie komandēšanas atradies gan visu mūţu. Tālākai izglītības iegūšanai nepieciešama nauda, 

tomēr rudenī Valdis Sakars ver Rīgas Valsts Skolotāju Institūta durvis. Ieskaitīts tiek pirmajā 

klasē, vēl papildus studijām apgūst mandolīnas spēli. Studentu formas tērpi un elegantās, zaļa 

samta cepures ar sarkanbaltsarkano lentu, rada lepnumu, disciplīnu un atbildību par Dzimteni, 

par Latviju. 

Tēvu 1936.gadā pēkšņi pārceļ darbā uz Daugavpili. Valdis Sakars turpina mācības 

Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta trešajā klasē (pielikums Nr.1.), tagad Daugavpils 

Universitāte. Jaunietis aktīvi un ar lielu interesi piedalās gan teātra studijā un sporta sekcijā, 

aizrautīgi darbojas sienas avīzes izdošanā. Jau no pirmajām dienām klasē uzmanību piesaista 

jauka, smaidoša meitene Ţenija, kas vēlāk kļūst Valda Sakara dzīves draugs. Mācoties 

Daugavpils Valsts Skolotāju Institūtā jaunietis ar degsmi un pārliecību iesaistās Latvijas 

Mazpulku darbībā (pielikums Nr.2.). Bijis Tālaviešu saimes vecākais, karognesējs. Tālaviešu 

devīze : „Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”. Bijis Mazpulku Valdes sekretārs, 

un vēlāk Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta Mazpulka priekšnieks. ”Mīli savu darbu! Katru 

                                                           
1
 Bērza Ilga. Prieka putnu pārnākšana : [dzeja] / Ilga Bērza // Dārgs un svēts : dzeja / Ilga Bērza. – Rīga : Harmonija, 

[b.g.]. - ISBN 9789934804106. - 7. lpp. 
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darbu izdari līdz galam skaisti, teicami un vēl labāk....un bieţi būsi laimīgs. Darbs un zināšanas 

visu uzvar”. Tā mācīja Valdi Sakaru 958. Mazpulka vadītājs Osvalds Pūpols no Aknīstes. 

Daugavpils Valsts Skolotāju Institūtu beidz ar vidējo atzīmi – 4, 85 -”prīma”- diplomu 

saņem 1940. gada 6. jūnijā (pielikums Nr.3.). Saviļņojoši ir Latgales Dziesmu svētki, kas notiek 

16.jūnijā, kad viss kopkoris, ar asarām acīs, trīs reizes noslēgumā nodzied Latvijas himnu 

„Dievs, svētī Latviju”, un 17. jūnijā no Grīvas puses Daugavpilī iebrauc tanki, ienāk Sarkanā 

Armija. 
2
 

Pirmās darba gaitas jauno skolotāju aizved uz Liezeri, tagadējā Madonas novadā. Tur gan 

Valdis Sakars ir pavisam īsu laiku. Pēc daţiem mēnešiem viņu pārceļ darbā uz Vīpi, tagadējā 

Krustpils novadā. Vīpes pamatskolā strādā par fiziskās audzināšanas skolotāju. Drīz kļūst 

saprotams, ka, lai mācītu fizisko audzināšanu, vēl pašam jāmācās. Un tā, jaunais skolotājs  dodas 

uz Rīgu, lai iestātos Rīgas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas kursā. Darbu atrod 

Jaunciemā. 1942. gada 18. aprīlī tuvāko draugu klātbūtnē tiek reģistrēta Valda Sakara un Ţenijas 

Vītolas laulība Svētā Jāņa baznīcā Rīgā. Pēc Rīgas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas 

kursa beigšanas, Valdi Sakaru nozīmē darbā Jelgavas Skolotāju Institūtā par fiziskās 

audzināšanas skolotāju, bet dzīvesdraugs Ţenija sāk strādāt turpat par latviešu valodas skolotāju. 

Pienāk 1943. gada novembris, kad sākas vispārējā mobilizācija. Kaut gan Valdis Sakars redzes 

dēļ atzīts karadienestam nederīgs, tomēr viņu iesauc armijā, ar dienesta vietu Karaziņotāju 

laboratorijā Iekšrīgā par foto laborantu. 

1944. gadā, mainoties iekārtai, Valdis Sakars ar Ţeniju tiek nosūtīti darbā uz Jēkabpili. 

Pilsēta Daugavas krastos abu skolotāju dzīvei un darbam dod plašu, daudzkrāsainu plūdumu. 

Jēkabpils 1.vidusskola, pēc tam arī Jēkabpils 3. vidusskola kļūst par Valda Sakara otrajām 

mājām. Uzņēmīgais skolotājs uzsāk neklātienē studijas Rīgā, Fiziskās Kultūras institūtā. Paralēli 

darbam skolā un studijām, Valdis Sakars iestājas Rīgā, Auto mācību kombinātā, kur iegūst auto 

vadīšanas pasniedzēja tiesības. Tālajos sešdesmitajos gados Valdis Sakars liek pamatus auto 

prasmju apgūšanai Jēkabpils skolās (pielikumi Nr.4, 5, 6, 7.). Auto apmācības pasniedzēja 

amatā tiek nostrādāti 22 gadi, apmācot vairākus simtus skolēnu (pielikums Nr.8.). Apkopojot 

gūto pieredzi, rezultātus, uzrakstītas četras auto apmācības grāmatas vidusskolām. 

Katra diena nāk ar atklāsmēm un jaunu redzējumu. 1956.gadā pulcējas jaunieši, interesē 

zibošām acīm, jo sākas pirmā nodarbība kino – foto pulciņā. Tā aizsākas kino – foto pulciņa 

„Kadrs” darbība un turpinās vairāk kā trīs gadu desmitus. Filmas tiek uzņemtas par tā laika 

                                                           
2 Virtuālā enciklopēdija : Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa [elektroniskais resurss] : Tiešsaistes pakalpojums. 

– Pieejas veids : tīmeklis. www.URL: http://www.gramata21.lv/alphat–index.html. [resurss aprakstīts 2010.gada 

12.septembrī] 

http://www.URL:%20http:/www.gramata21
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aktuālām tēmām, un darbs novērtēts ne tikai rajona un republikas mērogā (pielikumi Nr.9, 10, 

12), tā vārds izskan gan Maskavā, Tautas Saimniecības Sasniegumu (pielikums Nr.11) izstādē, 

kā arī Briselē. Vairāk kā trīs gadu desmitu laikā uzņemtas 73 filmas. Daudzas no tām ir 

savdabīgi kultūrvēsturiski pieminekļi Jēkabpilij un jēkabpiliešiem. Lai varētu tās demonstrēt 

Jēkabpils pilsētas un Valsts svētkos, Jēkabpils Novadpētniecības muzejs daţādu projektu 

ietvaros piesaistot līdzekļus, pārlicis filmas uz moderniem, mūsdienīgiem datu nesējiem. 

Īsts kalnā kāpējs atpūšas, stāvot kājās. Ar šādu domu veru jaunu lappusi Valda Sakara 

dzīvē. Skolēnu raţošanas apmācība - mūsdienās tādas jomas nav, bet tālajos 60-tajos gados 

skolēni papildus mācībām apguva arī profesijas. Grāmatveţi, šuvējas, pārdevēji, pavāri - šīs 

profesijas apguva meitenes (pielikumi Nr.13, 14, 15), bet zēnos interesi radīja šofera, galdnieka, 

dārznieka arodu apgūšana (pielikumi Nr.16, 17). Beidzot skolu, jaunieši saņēma apliecības par 

aroda iegūšanu.  

Bet vadot Jēkabpils 3.vidusskolā sporta dzīvi 15 gadus, Valdis Sakars skolēnu sporta 

panākumus atspoguļo rajona laikraksta „Brīvā Daugava” slejās. Valdis Sakars vienmēr bijis pats 

sava ceļa gājējs, ar zīmīgām fotogrāfijām un tekstiem, viņam vien piemītošā rokrakstā un domu 

lidojumā. Valdis Sakars vienmēr ir dzīvojis, un joprojām dzīvo ar domu, ka jebkurš darbs 

jāpaveic līdz galam, jo ikkatrs darbs ieauţas mūţībā. Arī dibinot un vadot skolotāju metodiskās 

apvienības un Pedagogu biedrību, Valda Sakara uzņēmība, lemt prasme un spējas, atrisināja ne 

vienu vien jautājumu un samilzušu problēmu. Par apzinīgu darbu biedrībā piešķirts nosaukums 

„Teicamnieks izglītības darbā” un daţādu biedrību Goda nosaukumi (pielikums Nr.18).
3
 

Valda Sakara dvēseles dārzs ir Jēkabpils, kuras vēstures un izaugsmes faktus viņš 

apkopojis nemanāmi, neviena nemudināts. Vienīgais skubinātājs – ir pieķeršanās savai pilsētai. 

Par Jēkabpili un jēkabpiliešiem savākti laikrakstu izgriezumi, fotogrāfijas , atmiņas, vēstules. 

Materiāli apkopoti pa tēmām un ievietoti mapītēs, vairāki desmiti mapīšu nodoti Jēkabpils 

Novadpētniecības muzejam. Materiāli unikāli, neatkārtojami. Vācot un apkopojot materiālus par 

Valdi Sakaru, iepazinos ar šiem vēsturiskajiem informācijas sniedzējiem : apkopotā pagātne – 

kāpnes uz nākotni. Ilgstoši sarakstoties ar Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta absolventiem 

tepat Latvijā un mītošajiem citās zemēs, krājas materiāli par Mazpulku darbību pirms kara un 

šodienas darbību, atjaunotā Latvijā (pielikums Nr.19). 

No 1992.gada Valdis Sakars Mazpulku rajona padomes sekretārs un Vecbiedru kluba 

vadītājs, bet no 1994.gada – Mazpulku padomnieks. Apzinātas visas Mazpulku organizācijas, un 

                                                           
3 Virtuālā enciklopēdija : Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa [elektroniskais resurss] : Tiešsaistes pakalpojums. 

– Pieejas veids : tīmeklis. www.URL.:http://www.gramata21.lv/alphat-index.html. [resurss aprakstīts 2010.gada 

12.septembrī] 

http://www.URL.:http:/www.gramata21.lv/alphat-index.html
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ne bez lepnuma tiek sacīts, ka jauniešu vidū Mazpulku darbība tiek vērtēta augstu un arī 

mazpulcēnu rindas aug. 1994./1995.gadā Valdis Sakars sastādījis kartotēku ar 580 kartiņām par 

Jēkabpils novada 54 mazpulkiem. Sagatavoti plaša apjoma manuskripti „958 Daugavpils Valsts 

Skolotāju Institūta Mazpulks” un „Jēkabpils Mazpulku novads vakar un šodien” (pielikumi 

Nr.20, 21, 22, 23, 24). 

Bijušais absolvents ar interesi seko līdzi Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta darbībai, 

tagad Daugavpils Universitāte. No 1956.gada viņš palīdz organizēt regulārus absolventu 

salidojumus. 1989.gadā dienas gaismu ierauga Valda Sakara lolojums „Atmiņu grāmata”, 

grāmata veltīta Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta direktores Valerijas Seiles 100 gadu 

jubilejai, Daugavpils Universitātes 70 gadu jubilejai. 1998.gadā Daugavpils Universitātes Senāts 

Valdim Sakaram piešķir Universitātes Goda biedra nosaukumu (pielikumi Nr. 25, 26, 27, 28). 

Liels ir tas cilvēks, kas nes pienākumu un atbildību. Darbīgais jēkabpilietis iedvesmo un 

palīdz, izkopj un audzina dvēseli, mērķtiecīgi un organizēti piepilda katru dienu (pielikumi 

Nr.29, 30, 31, 32). Darbīgums Valdim Sakaram atnes 2006.gadā Jēkabpils Goda pilsoņa titulu. 

Viņa dzīve ir kā šūna medus kārē, stipri jo stipri saaugusi ar pārējām šūnām, šūna pildīta ar 

medu, zeltaini brūnu. Un dzīvot – Valdim Sakaram – ir neskaitot dienas, stundas un minūtes, kā 

pelēkai darba bitei, godīgi, centīgi un gudri šūnu līdz malām pienest pilnu. 

Ir 2010. gads. Īsi pirms Valsts svētkiem, Neatkarības deklarācijas 20.gadadienas Valdis 

Sakars tiek iecelts par Atzinības Krusta kavalieri, par mūţa ieguldījumu novadpētniecības un 

jauniešu nacionāli patriotiskās audzināšanas darbā (pielikumi Nr.33, 34). 1939.gadā Atzinības 

Krustu saņēmis arī Valda Sakara tēvs. 

Tik bagāts, daudzveidīgs, krāsains mūţs, kā varavīksnes loks, pāri plūstošais. Valdis 

Sakars savu dvēseles gudrību devis meitām līdzi dzīvē. Skaidrība, izturība un mērķtiecība 

pavadījusi mazdēlus, bet mīļums un sirsnība tiek dāvāti mazmazmeitiņai. 

Sakuplojusi Sakaru dzimta, un ne bez saviļņojuma Sakara kungs rāda gadiem ilgi veidoto 

dzimtas koku ar 318 vārdiem. Īsteni latviskais lepnums parādās, kad redzu Sakaru dzimtas 

ģerboni ”Sakaru dzimta – Tēvzemei & Ģimenei” (pielikums Nr.35). Pāri visam Valda Sakara 

mūţam iet Līdzsvars. Laime ir tikai tad, kad visas lietas Līdzsvarā. 
4
 

                                                           
4
 Valdis Sakars : Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa [Elektroniskais resurss].- Tiešsaistes pakalpojums – Pieejas 

veids : tīmeklis. www.URL: http://www.gramata21.lv/map-index.html [resurss aprakstīts 2010.gada 12.septembrī]. 

http://www.URL:http:/gramata21
http://www.gramata21.lv/map-index.html
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1. VALDA SAKARA DARBI 

 

1.1. Grāmatas, manuskripti un skaņu ieraksts 

1. Atmiņu grāmata 1934 – 1940 : atmiņu grāmata veltīta Daugavpils Universitātes 70 gadu 

jubilejai un direktores Valerijas Seiles 100 gadu jubilejai / Valdis Sakars ; izdošanai sast. Valdis 

Sakars. – Daugavpils : Daugavpils Latviešu biedrības izdevums, 1991. – 173 lpp. : 90 foto. 

2. Programmētās pārbaudes materiāli automācībā : 36 biļetes satiksmes noteikumos / 

Valdis Sakars . – Rīga : Zvaigzne, 1979. – 62 lpp. : il. 

3. Programmētās pārbaudes materiāli auto uzbūvē : 36 biļetes auto uzbūvē / Valdis Sakars 

.- Rīga : Zvaigzne, 1980.- 62 lpp. : il. 

4. Programmētās pārbaudes materiāli drošības tehnikā : 36 biļetes drošības tehnikā / Valdis 

Sakars.- Rīga : Zvaigzne, 1980.- 62 lpp. : il. 

5. Programmētās pārbaudes materiāli pirmās palīdzības sniegšanā : 36 biļetes pirmās 

palīdzības sniegšanā / Valdis Sakars .- Rīga : Zvaigzne, 1980.- 62 lpp. : il. 

6. Sakars Valdis [Elektroniskais resurss] : [V. Sakara atmiņas, darba gaitas, vēlējums 

nākamajām paaudzēm, V. Lazdiņas pārdomas] / apkopojusi Vilija Lazdiņa. – [Jēkabpils : B.i., 

2010].- 1 CD.- 14 min. 

7. Drukātais vārds par daţiem Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta = Daugavpils 

Pedagoģiskā Institūta absolventiem / Valdis Sakars.- Jēkabpils : [b. i.], 2000.- 236 lpp. : 158 

foto.- Nepublicēts materiāls spirāliesējumā ; Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos. 

8. Jēkabpils Mazpulku novads vakar un šodien / Valdis Sakars. – Jēkabpils : [b. i.], 1998.- 

186 lpp. : 115 foto.- Nepublicēts materiāls spirāliesējumā ; Jēkabpils Novadpētniecības muzeja 

fondos. 

1.2. Raksti laikrakstu slejās 

1.2.1. Saules gaismā – Mazpulki nākotnei 

 

9. Plīvos atjaunotais karogs : [par Krustpils Mazpulka atjaunoto karogu un mazpulcēnu 

darbību] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407- 9828. - Nr.54 (1991, 29.apr.), 3.lpp. 

10.  Divi jauni : [rajonā darbību atjauno Rites un Sūnu Mazpulks] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407- 9828. – Nr.68 (1993, 15.jūn.), 2.lpp. : foto. 
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11. Darbs ir mūsu tikums : [par Skolēnu Interešu nama jaunajiem Mazpulka dalībniekiem] / 

Valdis Sakars // Jēkabpils vēstnesis. – ISSN 1691-1512. – Nr.117 (1993, 13.nov.), 2.lpp. 

12. Līdz ar sauli : [par rajona bijušo Mazpulku dalībnieku saietu] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.5 (1994, 13.janv.), 2.lpp. 

13. Mazpulku saiets : [atzīmējot Mazpulku organizācijas 65.gadadienu, atskats uz paveikto 

un turpmāk darāmiem darbiem] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.133 

(1994, 15.nov.), 2.lpp. : foto. 

14. Kā turpmāk darbosies Mazpulki? : [pārdomas par novēroto Mazpulku darbā] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.26 (1995, 2.marts), 2.lpp. 

15. Gadu simteņos izauga latviešu tauta : [Mazpulku tradīcijas un darbi] / Valdis Sakars // 

Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 95 (1995, 7.aug.), 2.lpp. 

16. Labākie no labākajiem : [skatē Bulduros piedalās 120 dalībnieki no 69. Mazpulku 

organizācijām] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.111 (1995, 26.okt.), 

3.lpp. : foto. 

17. Vajadzīgas arī rotaļas : [darba organizācija skolās, jaunatnes nodaļas skolās] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.131 (1995, 14.nov.), 3.lpp. 

18. Skaista mana tēvu zeme : [Latvijas Mazpulku organizācijas jubilejas pasākums, 

pieņemšana pie Zemkopības ministra A. Kaula] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr23 (1996, 28.febr.), 2.lpp. : foto. 

19. Audzējot dārzeņus... : [mazpulcēnu rudens skate, atzinība Aknīstes mazpulcēniem, uz 

Zemgales novada skati Saulainē dodas delegācija skolotājas J. Navenickas vadībā] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.108 (1996, 17.okt.), 2.lpp. 

20. Rajonā labi, novadā vēl labāk : [ novada skatē Saulainē jaunākajā grupā -  I pakāpes 

diploms, bet Krustpils Mazpulks saņem  - II pakāpes diplomu par darba rezultātiem] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.111 (1996, 24.okt.), 3.lpp. : foto. 

21. Salidojums „Māmuļā” : [tikšanās Latviešu Biedrības namā, pieminot bijušo Mazpulku 

Virsvadoni Kārli Ulmani] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. Nr.59 (1997, 

15.maijs), 3.lpp. : foto. 

22. Mazpulka darba augļi : [Dignājas Mazpulka rudens darbu skate, atzinība čaklākajiem] / 

Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407- 9828. – Nr.134 (1997, 22.nov.), 4.lpp. 

23. Mazpulcēni viesojas Sēlpils pilskalnā : [tur, kur satiekas pagātne ar šodienu, Mazpulku 

Vecbiedrs Valdis Sakars ar mazpulcēniem dodas ekskursijā uz Asotes pilskalnu] / Valdis Sakars 

// Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.67 (2010, 17.jūn.), 5.lpp. 
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1.2.2. Sports – veselības kalve 

24. Pirmais kross : [Krustpils skolu jaunie slēpotāji sniegotajās trasēs] / Valdis Sakars // 

Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. - Nr.8 (1945, 26.janv.), 2.lpp. 

25.  Sezonu noslēdzot : [par godu Sarkanās Armijas 27.gadadienai veltītas slēpotāju 

sacensības] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.12. (1945, 23.febr.), 

3.lpp. 

26. Vasaras krosa ievadījums : [sporta biedrības „Vārpa” rīkotais kross, piedalās skolēni no 

visām rajona skolām] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN Nr.39 (1945, 8.maijs), 3.lpp. 

27. Sporta svētki Saukā : [rajona fizkultūrieši sporto gleznainā Saukas ezera krastā] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.58 (1945,23.jūn.), 2.lpp. 

28. Spartakiāde Jēkabpilī : [fizkultūrieši no Pļaviņām, Gostiņiem, Krustpils aktīvi sporto] / 

Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.100 (1945, 9.okt.), 2.lpp. 

29. Vasaras sezonai noslēdzoties : [pirmo reizi krosu skrien pa aizaugušu apvidu, piedalās 

četri sporta kolektīvi] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.105 (1945, 

20.okt.), 3.lpp. 

30. Lauku jaunatne slēpo : [šajās sacensībās piedalās 484 slēpotāji, aktīvākie jaunieši no 

Ābeļiem, Medņiem, Rites] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 23 (1946, 

12.febr.), 2.lpp. 

31. Mūsu labākais fizkultūras kolektīvs : [Jēkabpils latviešu pamatskolas slēpotāji apriņķa 

sacensībās iegūst I vietu] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.29 (1946, 

12.marts), 4.lpp. 

32. Vidusskolu fizkultūras skates rezultāti : [fizkultūras skates sagatavotas labi, uzslavas 

saņem Neretas, Pļaviņu un Jēkabpils vidusskolu kolektīvi] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – 

ISSN 1407-9828. – Nr.64 (1949, 24.apr.), 2.lpp. 

33. Jauno vingrotāju starts : [par jauno vingrotāju panākumiem, uzslavas saņem vingrotājas 

Sermuliņa, Bērziņa, bet pateicības rakstus par vingrotāju sagatavošanu sanem Jēkabpils 

1.vidusskolas un Bērzgala skolas skolotāji] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. 

– Nr.62 (1951, 29.maijs), 2.lpp. : foto. 

34. Slēpošanas meistari : [par meistarnosaukumiem cīnās 54 jaunie slēpotāji, pateicība 

Jēkabpils 1.vidusskolas sporta skolotājiem par teicamu sagatavošanu] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 24.(1953, 21.febr.), 2.lpp. 

35. Skolu sacensības : [sacenšas jaunie sportisti no Bērzgala, Ābeļu un Jēkabpils skolām, 

šoreiz daudz balvu Bērzgala skolas jaunajiem sportistiem] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – 

ISSN 1407-9828. – Nr.136 (1953, 10.nov.), 2.lpp. 
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36. Sacenšas pionieri : [16 daţādās sporta disciplīnās startē 100 jaunie vieglatlēti] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.61 (1954, 22.maijs), 2.lpp. 

37. Sākusi darbu bērnu sporta skola : [bērnus sporta dzīvē ievedīs skolotājs Francis 

Sjomkāns] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 125 (1956, 18.okt.), 2.lpp. 

: foto. 

38. Plašākais sporta sarīkojums rajonā : [8.un 9.jūnijā rajona spartakiāde, kas notiek jaunajā 

Viesītes sporta laukumā, piedalās vairāki desmiti sporta biedrību] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.71 (1957, 18.jūn.), 2.lpp. 

1.2.3. Sabiedrība – ikdienā un svētkos 

39. Jēkabpils 63. Vēlēšanu iecirknis : [vēlēšanu iecirknī darbojas komisija, kas iepazīstina ar 

deputātu kandidātiem, aģitbrigādes sniedz koncertus, iecirknī iespējams izlasīt jaunākos 

laikrakstus] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.153 (1947, 20.dec.), 

1.lpp. : foto. 

40. Līdzināties pēc ciemiem pirmrindniekiem : [Birţu ciems pirmais izpilda saistības par 

kokmateriālu piegādi] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.6 (1948, 

13.janv.), 1.lpp. : foto. 

41. Studēsim Ļeņina dzīvi : [Jēkabpils latviešu pamatskolas skolotāji politpulciņa 

nodarbībās] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 10 (1948, 23.janv.), 

2.lpp. : foto. 

42. Rajona kopkoru mēģinājumos : [pirms koru skates mēģinājumus aktīvi apmeklē visi 

koristi, virsdiriģents Vasiļevskis] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 23 

(1948,19.febr.), 1.lpp. : foto. 

43. Mācās valodu : [krievu valodu mācās valsts iestāţu darbinieki] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.33 (1948, 13.marts), 2.lpp. : foto. 

44. Uzņemas šefību par kolhozu : [Jēkabpils krievu vidusskolas skolēni uzņemas šefību par 

kolhozu „Straume”] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 45 (1948, 

10.apr.), 1.lpp. : foto. 

45. Traktoru remontdarbi pirms rītdienas sējas : [Antons Lejnieks no Seces mašīnu un 

traktoru stacijas pārbauda un remontē tehniku, lai nav kļūmju sējas laikā] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.7 (1949, 15.janv.), 1.lpp. : foto. 

46. Priekšzīmīga slaucēja : [kolhoza „Straume” labākā slaucēja Anna Miezīte] / Valdis 

Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.31 (1949, 10.marts), 2.lpp. : foto. 
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47. Priekšā laikam : [Viesītes depo virpotājs Alberts Goba izpildījis uzņemtās saistības] / 

Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 89 (1949, 21.jūl.), 2.lpp. 

48. Jauni traktori kolhozu laukiem : [no brālīgajām padomju republikām Secē, mašīnu un 

traktoru stacijā, saņem jaunus traktorus] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 117 (1949, 24.sept.), 1.lpp. : foto. 

49. Autobusu satiksme apriņķī : [autotransporta kantoris nr.11 uztur satiksmi ar Jēkabpili, 

Pļaviņām, Neretu, Jaunjelgavu] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 127 

(1949, 18.okt), 2.lpp. : foto. 

50. Rakstnieka Eduarda Salenieka jaunrades darbs : [par Elkšņu pagasta rakstnieka 

Salenieka daiļradi] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.144 (1949, 

26.nov.), 1.lpp. : foto. 

51. Jēkabpilī atvērta kolhoznieku māja : [Padomju ielā Jēkabpilī atklāta kolhoznieku māja ar 

27 gultas vietām] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 1 (1950, 3.janv.), 

1.lpp. : foto. 

52. Teicami sagatavoties pavasara sējai : [kolhozā „Vārpa” mehanizatori teicami 

sagatavojuši tehniku pavasara darbiem] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr.30 (1951, 13.marts), 2.lpp. 

53. Uzcelta jauna putnu kūts : [kolhozā „8.Marts” uzcelta jauna putnu kūts 600 mājputniem] 

/ Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 123 (1951, 18.okt.), 2.lpp. : foto. 

54. Izrāde „Indrāni” : [rajona dramatiskais kolektīvs sagatavojis dramaturga Rūdolfa 

Blaumaņa izrādi „Indrāni”, izrāde pieprasīta gan Bauskā un Līvānos, tāpat iecienīta Jelgavā, 

Viesītē] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 151 (1954, 18.dec.), 2.lpp. : 

foto. 

55. Sirmā kultūras darbinieka godināšana : [Viļa Segliņa 55 skatuves un 75 mūţa gadi] / 

Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 55 ( 1957, 9.maijs),4.lpp. : foto. 

56. Aug komjaunatnes rindas : [Jēkabpils 1.un 2.vidusskolas skolēnu draudzības vakars, 

svinīgi tiek uzņemti jaunieši komjaunatnes rindās] / Valdis Sakars // Brīvā Daugava. – ISSN 

1407-9828. – Nr. 26 (1958, 1.marts), 2.lpp. : foto. 

57. Padomju jaunatnes dienas svinības pilsētā un lauku klubos : [pilngadības svētki rajona 

kultūras namā un lauku klubos] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 

19 (1962, 28.jūn.), 4.lpp. : foto. 

58. Laimīgu ceļu, Kolumba mazdēli! : [izlaidums Jēkabpils vidusskolā] / Valdis Sakars // 

Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.20 (1962, 30.jūn.), 2.lpp. : foto. 
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59. Izvēlieties sev profesiju! : [Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāji ievieš valdības programmu 

sagatavot jauniešus praktiskai dzīvei, tiek ieviestas raţošanas apmācības] / Valdis Sakars // 

Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 64 (1963, 30.maijs), 4.lpp. 

60. Zinātniskā ateisma fakultāte uzsākusi darbu : [darbu uzsākusi zinātniskā ateisma skola, 

piedalās un pieredzē dalās Ogres, Krāslavas rajonu pārstāvji] / Valdis Sakars // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 121 (1963, 29.dec.), 1.lpp. : foto. 

61. Valentīnas Tereškovas vimpelis Jēkabpilī : [pionieri apkopo materiālus par mācību darba 

rezultātiem  un sasniegumiem sportā, sagaidot vimpeli] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – 

ISSN 1407-9828. – Nr. 81 (1963, 3.dec.), 4.lpp. : foto. 

62. Pedagogu biedrība : [rajona Pedagogu biedrību darba pārskati, pieredzes apmaiņa] / 

Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr.122 (1978,19.okt.), 2.lpp. 

63. Krustceles un līkloči : [reforma skolās, sabiedrības domas] / Valdis Sakars // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 61 (1987, 19.maijs), 2.lpp. 

64. Šajā, mūsu svētku dienā : [uz  pionieru salidojumu ierodas aktīvākie rajona  skolu 

pionieri] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 67 (1987, 9.jūn.), 2.lpp. : 

foto. 

65. Laiks atskatīties : [Pedagogu biedrības atskats uz paveikto, apbalvo labākos pedagogus] / 

Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 131 (1987, 3.nov.), 2.lpp. 

66. Jāmācās arī vecākiem : [Padagogu biedrībā izskata jautājumu par bērnu audzināšanu pēc 

Dovţenko metodēm] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 21 (1988, 

13.febr.), 2.lpp. 

67. Apliecinot sev : [Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāju sadarbība ar vecākiem, virzoties uz 

savstarpēju skolēnu, skolas un vecāku sadarbību] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 

1407-9828. – Nr. 69 (1988, 14.jūn.), 3.lpp. 

68. Palīdzēsim atjaunot! : [aicinājums dāvāt grāmatas skolām] / Valdis Sakars // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 16 ( 1995, 7.febr.), 2.lpp. 

69. Latvijas artilēristu mājas Krustpils pilī : [atmiņās dalās majors Alfrēds Porietis par 

skarbo dienu notikumiem] / Valdis Sakars // Jēkabpils Ziņas. – ISSN 1691-1512. – Nr. 113 

(2001, 29.sept.), 2.lpp. : foto. 

1.2.4. Skatītie gadi caur kino objektīvu 

70. Jaunie kino operatori : [kino pulciņš atskatās uz paveikto, piecos gados uzņemtās filmas 

noskatījušies 12 000 iedzīvotāju, ieguldījumu pulciņa darbā devuši Aloizs Savickis, Imants 

Prēdelis] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 81 (1966, 7.jūl.), 4.lpp. 
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71. Kino amatieriem būs sava organizācija : [sanāksmē tiek pieņemts lēmums par vienota 

kino amatieru centra izveidi, lai varētu notikt materiālu apmaiņa] / Valdis Sakars // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 3 (1967, 5.janv.), 2.lpp. : foto. 

72. Kino amatieru jaunie kadri : [ar kino uzņemšanu nodarbojas ne tikai skolēni, bet arī 

skolotāji veido interesantas filmas] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 144 (1968, 3.dec.), 4.lpp. 

73. Piedalīsies visi : [fotogrāfiem pienācis laiks rādīt savus darbus, izvērtēt tos kopīgi un 

mācīties no labākajiem] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 14 (1970, 

3.febr.), 4.lpp. 

74. Klāt vērtējumu laiks : [par kino amatieru jaunajām filmām, šoreiz tieši lauku skolu kino 

amatieriem veicies labāk, pateicība Medņu, Vīpes un Saukas jaunajiem kino operatoriem] / 

Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 14 (1973, 1.febr.), 2.lpp. 

75. Jēkabpils „Kadrs” Salacgrīvā : [Jēkabpils kino amatieriem – septiņas pirmās, trīs otrās 

un piecas trešās vietas, sniegums ļoti labs] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr. 97 (1973, 16.aug.), 4.lpp. 

76. Aug kino amatieru rindas : [filmu uzņemšanā iesaistās Liepenes skolas jaunie kino 

amatieri] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 29 (1975, 11.marts), 

4.lpp. 

77. Kino amatieriem! : [no ieceres līdz filmai - pirmo reizi iesāk strādāt grupās, katrs dara 

konkrētu darbu pie uzņemšanas, montāţas, ieskaņošanas] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – 

ISSN 1407-9828. – Nr. 124 (1975, 16.okt.), 4.lpp. 

78. Kino amatieru studija : [studijas darba pārskats par uzņemtajām filmām „Mūţīga slava 

varoņiem” un „Viņu pēdās zeme zied”, saņemta medaļa Vissavienības Tautas Saimniecības 

Sasniegumu izstādē Maskavā] / Valdis Sakars // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 13 

(1976, 29.janv.), 3.lpp. 

1.3. Uzņemtās filmas par Jēkabpili un jēkabpiliešiem 

79. Pirmais kadrs : [filma] ; [Jēkabpils vecpilsēta] / reţisors V. Sakars ; operatore V. 

Kārkliņa. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1961. – kinolente,  m./b. – 8 mm. – 12 min. ; [Valda 

Sakara personīgais arhīvs]. 

80. Karogi plīvo : [filma] ; [1.Maija demonstrācija Jēkabpilī] / reţisors V. Sakars ; operators 

J. Špakovskis. - Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1961. – kinolente, m./b. – 16 mm. – 4 min. ; [Valda 

Sakara personīgais arhīvs]. 
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81. Izejam kolhoza druvās : [filma] ; [ Tikšanās ar kolhoza „Zīlāni” laukkopjiem un 

lopkopjiem] / reţisors Aldersons ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils  : studija „Kadrs”, 1961. – 

kinolente,  m./b. – 16 mm.. – 12 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

82. Arvien gatavs! : [filma] ; [Sporta spēles, balvu pasniegšana uzvarētājiem] / reţisore A. 

Morozova ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1961. – kinolente,  m./b. – 8 mm. – 

11 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

83. Pionieru vasara : [filma] ; [Pionieru vasaras nometnes darbs, pārgājieni, sporta spēles] / 

reţisors Aldersons ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1961. – kinolente, m./b.. – 

8 mm. – 12min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

84. 40. gada diena : [filma] ; [Pionieru organizācijas jubilejas svinības Jēkabpilī] / reţisors I. 

Prēdelis ;  foto A. Savickis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils  : studija „Kadrs”, 1963. – kinolente, 

m./b. – 8 mm. – 10 mm. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

85. Pirmā kategorija : [filma] ; [Darbs un dzīve, skolēnu apmācība un kategoriju saņemšana] 

/ reţisors J. Špakovskis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1963. – kinolenta, 

m./b.  – 16 mm. – 4 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs].  

86. Pār tiltu : [filma] ; [ Par tilta celtniecību, kas savieno Krustpili un Jēkabpili] / reţisors A. 

Savickis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils  : studija „Kadrs”, 1963.  – kinolenta, krāsu f. – 16 

mm. – 7 min ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; II vieta 1. skolēnu Republikāniskajā 

dokumentālo filmu skatē]. 

87. Nometnes lāpa : [filma] ; [Skolēnu darba un atpūtas nometne] / reţisors Dzimtais ; 

montāţa V. Sakars.  – Jēkabpils  : studija „Kadrs”, 1964. – kinolenta,  m./b. – 8 mm. – 11 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

88. Daugavas teika : [filma] ; [Par Pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecību, Staburaga 

appludināšana] /  reţisors Bērziņš ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1964. – 

kinolenta, m./b. – 16 mm. – 8 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; II vieta 2. 

skolēnu Republikāniskajā dokumentālo  filmu skatē]. 

89. Mūžīga slava varoņiem : [filma] ; [Par 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas 

komandieri P. Baumani] / reţisors J. Kaļupnieks ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils  : studija 

„Kadrs”, 1965. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 12 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja 

fondos ; II vieta Sarkano izlūku filmu skatē ; prēmija Vissavienības filmu skatē]. 

90. Saša: [filma] ; [Par jauno milicijas draugu vienības darbu] / reţisors I. Prēdelis ; montāţa 

V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”,1965. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; [Valda 

Sakara personīgais arhīvs]. 
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91. Jaunā Jēkabpils : [filma] ; [Apvienojot pilsētas Krustpili un Jēkabpili, radās jaunā pilsēta 

Jēkabpils] / reţisors Bērziņš ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”,1965. – kinolenta, 

krāsu f. – 16 mm. – 12 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; II vieta 3. skolēnu 

filmu skatē republikā]. 

92. Dziesmai šodien liela diena : [filma] ; [Pēdējie dziesmu svētki pie Staburaga ] / reţisors 

I. Prēdelis, montāţa : A. Savickis, V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1965. – kinolenta, 

krāsu f. – 16 mm. – 8 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; I vieta 4. skolēnu 

filmu skatē republikā ; Vissavienības Saimniecības Sasniegumu izstādes dalībniece Maskavā ].  

93. Rainis – 100 : [filma] ; [Ekskursija uz Jāņa Raiņa muzeju Jūrmalā / reţisors I. Prēdelis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1966. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 8 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs ; I vieta skolēnu filmu skatē republikā]. 

94. Vietalvas varoņi : [filma] ; [Jānis Roze Jēkabpils 3.vidusskolā atceras par savām kara 

gaitām] / reţisors Dzimtais ; montāţa : M. Sakare, V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1966. 

– kinolenta, m./b. – 16 mm. – 6 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs ; III vieta Sarkano izlūku 

filmu skatē ; prēmija Vissavienības filmu skatē]. 

95. Jēkabpils starmetis : [filma] ; [Par sabiedrisko kārtības sargu darbu  / reţisors A. Dzenis 

; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1966. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

96. Vietalva – Liepāja – Maskava : [filma] ; [Par rajona Sarkano izlūku darbu republikas un 

Vissavienības salidojumā] / reţisors I. Prēdelis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija 

„Kadrs”, 1967. –kinolenta, m./b. – 16 mm. – 7 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

97. Neviens netiek aizmirsts : [filma] ; [ Kritušo lidotāju pārapbedīšana Jēkabpils Brāļu 

kapos]  / reţisors I. Prēdelis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”,1967. – kinolenta, 

m./b. – 16 mm. – 12 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; II vieta 5. skolēnu filmu 

skatē republikā ; III vieta Sarkano izlūku filmu skatē ; I vieta zonas filmu skatē].  

98. Pirmais : [filma] ; [Par pirmo kino amatieru pulciņu rajonā] / reţisors I. Prēdelis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1967. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 12 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

99. Laukezers : [filma] ; [Tikšanās ar skatuves mākslinieci V. Singajevsku vārda došanas 

svinībās Laukezerā] / reţisors I. Prēdelis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 

1967. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; II 

vieta 5. skolēnu filmu skatē republikā]. 



18 

100.  Liktenīgais – 5 : [filma] ; [Sporta sacensības 5a., 5b., 5c. klasēm]  / reţisors V. Sakars ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1967. – kinolenta,  m./b. – 8 mm. – 8 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

101.  Ūdeņi mostas : [filma] ; [Daugava mostas pavasarī] / reţisors J. Kaļupnieks ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils ; studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 3 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

102.  Cilvēki – tikšanās : [filma] ; [Sarkano izlūku salidojumā Kaļiņingradā] / reţisors I. 

Prēdelis, montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 11 

min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs ; I vieta Sarkano izlūku filmu skatē ]. 

103.  Kur vaidēja zeme : [filma] ; [Bijušais Salaspils ieslodzītais P. Kristapsons ar mazmeitu 

Jēkabpilī] / reţisors I. Prēdelis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – 

kinolenta, m./b. – 16 mm. – 6 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; I vieta 6. 

skolēnu filmu festivālā republikā ; I vieta kino amatieru filmu skatē rajonā ; Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondos]. 

104.  Mana Jēkabpils : [filma] ; [Par Jēkabpils izaugsmi] / reţisors A. Savickis ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 3 min. ; [Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondos]. 

105.  Tālos ceļos : [filma] ; [Maskavā Tautas Saimniecības Sasniegumu izstādē un pie 

draugiem Kaļiņingradā] / reţisors I. Prēdelis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 

1968. – kinolenta,  m./b. – 8 mm. – 10 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

106.  Domu sevī glabā grāmatas : [filma] ; [Par Jēkabpils bērnu bibliotēku] / reţisors Meiers ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 6 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

107.  Varoņa līgava : [filma] ; [Par V. Orehova liliju dārzu] / reţisors V. Sakars ; montāţa A. 

Dzenis. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 10 min. ; [Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondos]. 

108.  Mēs no devītā salidojuma : [filma] ; [ Sanitāro posteņu salidojums Cēsīs] / reţisors Arājs 

; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1968. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

109.  No visas republikas : [ filma] ; [Sarkano izlūku salidojums Daugavpilī]  / reţisors M. 

Mozers ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” , 1969. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 9 

min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 
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110.  Tautu draudzība : [filma] ; [Latvijas kultūras nedēļa Maskavā]  / reţisors Arājs ;  

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1969. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 9 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

111.  Uz priekšu – uz Rīgu! : [filma] ; [Veltīta Jēkabpils atbrīvotājiem] / reţisors J. Dzenis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1969. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs ; I vieta Sarkano izlūku filmu festivālā]. 

112.  Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība – 100 : [filma] ; [Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 

svin svētkus]  / reţisore E. Zvejniece ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1969. – 

kinolenta,  m./b. – 16 mm. – 7 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

113.  Mēs no Latvijas : [ filma] ; [Vissavienības Sarkano izlūku salidojumā Kijevā] / reţisors 

J. Dzenis; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1969. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 9 

min. [Valda Sakara personīgais arhīvs ; II vieta Sarkano izlūku kino festivālā]. 

114.  Paaudžu tikšanās : [ filma] ; [Komjaunatnes jubilejas plēnumā] / reţisors J. Dzenis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1969. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 3 min. 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

115.  Māls un cilvēka mūţs : [filma] ; [Skolotāja Pormaļa 70 dzīves un 50 darba gadi]  / 

reţisors V. Sakars ; montāţa : E. Pureniņa, E. Zvejnieks. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – 

kinolenta, m./b. – 16 mm. – 6 min. [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; I vieta rajona 

amatieru filmu skatē]. 

116.  Ar Tevi, Ļeņin! : [filma] ; [Darbs Pionieru Namā] / reţisors V. Sakars ; montāţa A. 

Dzenis. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 4 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

117.  Mēs, Ļeņina mazbērni : [filma] ; [Jēkabpils Sarkanie izlūki ciemos pie latviešu 

strēlnieka J. Kalniņa]  / reţisors  J.Dzenis ; montāţa : T. Melderis, V. Sakars. – Jēkabpils : 

studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 3 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības 

muzeja fondos ; I vieta rajona amatieru filmu skatē ; Prēmija Vissavienības Tautas Saimniecības 

Sasniegumu izstādē Maskavā]. 

118.  Varoņus pieminot : [filma] ; [Jēkabpils atbrīvotājus pieminot] / reţisors  A. Dzenis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 4 min. ; 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

119.  Lai dzīvo 1. Maijs! : [filma] ; [Svētku gājiens pa Jēkabpils ielām] / reţisors : M. Mozers. 

Z. Skuškauniece ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./ b. – 

16 mm. – 7 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 
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120.  Motokross : [filma] ; [Jēkabpils motokrosa trasē]  / reţisors J. Dzenis ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 4 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

121.  Domas un darbi Tev, Ļeņin! : [filma] ; [Skolēnu devums darbā un mācībās] / reţisors J. 

Dzenis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1970. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 

10 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

122.  Mans vectēvs : [filma] ; [Stāsts par veco ļauţu darbīgumu] / reţisors J. Krastiņš ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1971. – kinolenta, m./b. – 16 mm.. – 3 min. ; 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; 1972.gadā filma piedalās Starptautiskajā bērnu 

filmu festivālā Briselē ; I vieta kino amatieru skatē Rīgā]. 

123.  Pār Daugavu aust jauni rīti : [filma] ; [Viena diena policijas inspektora P. Reinholda 

darbā] / reţisors A. Mihalovskis ; montāţa : P. Tamanis, V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 

1971. – m./b. – 16 mm. – 5 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

124.  Nav aizmirsts : [filma] ; [Sarkano izlūku salidojums Ventspilī] / reţisors J. Dzenis ; 

montāţa : A. Dzenis, V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1971. – m./b. – 8 mm. – 7 min. ; 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

125.  Kā mērnieku laikos : [filma] ; [Rudens gadatirgus Jēkabpilī] / reţisors G. Elmanis ; 

montāţa : V. Sakars, R. Dārznieks. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1972. – kinolenta, m./b. – 8 

mm. – 5 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

126.  Latgalē : [filma] ; [Pa 43. Gvardes latviešu strēlnieku divīzijas kauju ceļu Šķaune – 

Jēkabpils]  / reţisors A. Dzenis, montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1972. – 

kinolenta, krāsu f. – 8 mm. – 6 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos ; izmantota 

Raimonda Paula dziesma „Latgalei”]. 

127.  Ja esi pionieris labs : [filma] ; [Pionieri uzstājas jubilejas koncertā] / reţisors G. 

Martukāns ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1972. – kinolenta, m./b. – 16 mm. 

– 6 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

128.  Jēkabpils minūtē : [filma] ; [Jēkabpils panorāma no Jēkabpils 3. vidusskolas jumta] / 

reţisors G. Elmanis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1973. – kinolenta, m./b. – 

16 mm. – 2 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

129.  Pa Volgu : [filma] ; [Ekskursija pa Volgu] / reţisors V. Sakars ; montāţa V. Sakars. – 

Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1973. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 8 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 
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130.  Jēkabpils „Kadrs” Salacgrīvā : [filma] ; [Kino- foto aktīvisti Salacgrīvā] / reţisors G. 

Ārmanis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, m./b. – 8 mm. – 9 

min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

131.  Papildinātā spiede : [filma] ; [Par kolhoza „Zīlāni” racionalizatoru A. Visocki] / 

reţisors G. Elmanis, montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, m./b. – 

16 mm. – 4 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

132.  Neskati vīru no cepures.. : [filma] ; [Skečs „Eku, meitiņ, es ir čal,s”] / reţisors G. 

Elmanis ; montāţa : G. Ārmanis, V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, 

m./b. – 16 mm. – 3 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

133.  Ar Ļeņina vārdu : [filma] ; [Jēkabpils pionieru salidojums] / reţisors : I. Daukste, M. 

Speldziņa ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, m./ b. – 8  mm. 

– 10 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

134.  Viņu pēdās zeme zied : [filma] ; [Darbs kolhozu druvās] / reţisors E. Pāvuliņš ; montāţa 

V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; [Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondos]. 

135.  Mēs atceramies : [filma] ; [Pieminekļa atklāšana O. Oškalnam] / reţisors M. Speldziņa ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1974. – kinolenta, krāsu f. – 16 mm. – 6 min. 

[Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

136.  Pērlīte : [filma] ; [Atpūta pie Viesītes ezera] / reţisors V. Sakars ; montāţa V.Sakars. – 

Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1976. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 5 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

137.  Kāpēc? : [filma] ; [Satiksmes noteikumu apgūšana] / reţisors A. Siliņš ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1976. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 5 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

138.  Viņu pēdās : [filma] ; [Par Jēkabpils atbrīvotājiem] / reţisors M. Speldziņa ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs”, 1976. – kinolenta, m./ b. – 16 mm. – 5 min. ; [Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondos]. 

139.  Pie Latgales dēla : [filma] ; [Karavīrs no Meţāres –Mihails Orlovs] / reţisore R. 

Kirsanova ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1977. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 

4 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

140.  Pa galveno ceļu : [filma] ; [Satiksmes noteikumu apgūšana] / reţisors M. Speldziņa ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1977. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 
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141.  Lokveida kustība : [filma] ; [Satiksmes noteikumi] /reţisors M. Speldziņa ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1977. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 2 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

142.  Varoņu laukumā : [filma] ; [Memoriāla atklāšana Jēkabpilī] / reţisors : I. Daukste, A. 

Policāne ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1978. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 

10 min. ; [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja fondos]. 

143.  Dziedāt, dejot gribas man : [filma] ; [Skolēnu dziesmu un deju svētki Jēkabpilī] / 

reţisors : J. Cakuls, A. Balodis ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1979. – 

kinolenta, krāsu f. – 16 mm. – 7 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs ]. 

144.  Mūsu nams – I : [filma] ; [Jēkabpils izaugsme] / reţisore A. Policāne ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1980. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 10 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

145.  Mūsu nams –II : [filma] ; [Ziedi mana pilsēta, Jēkabpils!] / reţisore A. Policāne ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1980. – m./b. – 16 mm. – 10 min. ; [Valda 

Sakara personīgais arhīvs]. 

146.  Mūsu nams – III : [filma] ; [Par aviamodelismu Jēkabpilī]  / reţisors U. Araks ; montāţa 

V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1981. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 6 min. ; [Valda 

Sakara personīgais arhīvs]. 

147.  Mūsu nams – IV : [filma] ; [Par Jēkabpils mazajiem dejotājiem] / reţisors V. Dzenis ; 

montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1982. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 9 min. ; 

[Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

148.  Mūsu nams – V : [filma] ; [Svētki kultūras namā] / reţisors J. Bukšs ; montāţa V. 

Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1982. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 6 min. ; [Valda Sakara 

personīgais arhīvs]. 

149.  8. augusts – 40 : [filma] ; [Jēkabpils pilsētas atbrīvošanas 40 gadu jubilejas pasākumi] / 

reţisors V. Sakars ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1984. – kinolenta, m./ b. – 

16 mm. – 9 min. ; [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

150.  Mūsu nams – VI : [filma] ; [Mūzikas skolas audzēkņu koncerts] / reţisori : U. Araks, J. 

Teteris ; montāţa V. Sakars. – Jēkabpils : studija „Kadrs” 1985. – kinolenta, m./b. – 16 mm. – 9 

min. [Valda Sakara personīgais arhīvs]. 

1.4. Vēstures liecinieces – Valda Sakara veidotās mapes 

151.  Atmoda III : [protesta vilnis sociālisma pasaulē ; 1988.gada nogale Zasā ; 1989.gada 

18.janvāris Latvijas tautas Frontes nodaļa ; 1991.gada likteņgaitas atceroties ; neatkarības 
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atgūšanas cīņu priekšvēsture] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2002. – 112 lpp. – nepublicēts 

materiāls spirāliesējumā – Nr. AC 758 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

152.  Darbs un atpūta : [1947 – 1990 ; sporta aktivitātes Jēkabpilī ; dārzniecība un tās attīstība 

; 1. Maija svētku gājieni ; Jēkabpils ļaudis kultūrā un mākslā] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 

2002. – 21 raksts, 157 foto. – nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 8035 Jēkabpils 

Novadpētniecības muzejs. 

153.  Ilmārs Knaģis – leģendārais novadnieks : vēlamies mēs savu zemi atkal brīvu redzēt 

drīz...: [fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājs ; Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis ; dzīves gājums līdz 

mūsdienām] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2007. – 78 lpp., 93 foto. – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā. – [b.n.] Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

154.  Jēkabpils hronika 1965 - 1977 : [laikrakstu izgriezumu albūms par Jēkabpils kino 

amatieru darbu] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2001. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā 

– Nr.5961 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

155.  Jēkabpils hronika : [uzņemto filmu saraksts ; apbalvojumi par filmām ; Valda Sakara 

trīs referāti par foto – kino darbu, kas izpelnījušies augstu novērtējumu Vissavienības semināros] 

/ Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2003. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr.19120 

Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

156.  Jēkabpils Mazpulki vakar un šodien : [fotogrāfijas stāsta par Mazpulku dzīvi un darbu 

laika posmā no 1938. – 1993. gadam ; Latvijas Valsts Prezidentu Kārļa Ulmaņa un Gunta 

Ulmaņa uzrunas Mazpulku rīkotajos pasākumos] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2004. – 

Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 22213 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

157.  Jēkabpils rajona fiziskā kultūra un sporta vēsture : [materiāli sakārtoti no 1949.gada – 

1959.gadam] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2004. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – 

Nr.5767 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

158.  Jēkabpils „Kadrs”- fotogrāfi : [veltījums Republikāniskajam skolēnu salidojumam 

„Objekts 86” Talsos ; par fotogrāfiem : Imantu Prēdeli, Miervaldi Mozeru, Jāni Ozoliņu, Veltu 

Boļšaku, Jāni Knostenbergu, Jāni Babri, Dzintaru Vasjukeviču, Andri Dzeni un Valdi Sakaru] / 

Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2005. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr.19267 

Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

159.  Kino – foto pulciņš : [materiāli no 1956.gada līdz 1981.gadam, skolotāju Šapkinas un 

Pušmucānes redakcijā] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i], 2005. – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā – Nr.18119 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 
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160.  Latvju jaunatne : [par jaunatnes organizācijām : jaunsargi, skauti, gaidas un mazpulcēni] 

/ Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 1999. – 28 lpp., 22 foto – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā – Nr. 22144 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

161.  Mazpulki man – es Mazpulkiem : [ļaudis nenopērkami, ļaudis godīgi – kā lielās, tā 

mazās lietās, ļaudis, kam sabiedrības labums augstāk par pašu interesēm stāv] / Sakars Valdis. – 

Jēkabpils : [b.i.], 2004. – 52 lpp., 37 foto – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr.7108 

Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

162.  Par Ilmāru Knaģi – Triju Zvaigţņu ordeņa Kavalieri : [sagatavo ziņas uz Sēļu 

konferenci, izgatavo un uzstāda krustus latviešu trimdas zemēs : Komi, Igarkā, Noriļskā, 

Vorkutā, Soļikamskā, Plahinā] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2002. – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā – Nr. 6955 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

163.  Par Lāčplēša dienu : [1919 -1997 ; pārdomas par Lāčplēša dienu , piemiņas brīdis 

Krustpils Brīvības cīnītāju piemiņas vietā] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 1997. – 

Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 5949 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

164.  Par Osvaldu Balodi – novada patriotu : [Daugavas Vanags ; Mazpulku Diţenais] / 

Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2004. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 22139 

Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

165.  Par Robertu Akmentiņu : [Dzimtenes un tautas mīlestība līdz pēdējam elpas vilcienam – 

līdz  pēdējam ar savu tautu būt vienotam un nešķirtam, līdz pēdējam] / Sakars Valdis. – Jēkabpils 

: [b.i.], 2004. – 26 lpp., 14 foto – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 22143 Jēkabpils 

Novadpētniecības muzejs. 

166.  Par Tāli Milleru : [mūsu izcilais novadnieks mācībās, sportā un šodien – Latvijas 

Zinātņu akadēmijas Viceprezidents, Neorganiskās Ķīmijas institūta vadītājs, pētnieks, Triju 

Zvaigţņu ordeņa kavalieris] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2006. – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā – Nr.6954 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

167.  Skolotāja Alma Kalve - Resnis : [bijusī Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta 958. 

Mazpulka „Gundegu” saimes vecākā : tas, kas Saulei rada, pats kā Saule kļūst – „Gundegu” 

saimes devīze] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2007. – 44 lpp., 41 foto – Nepublicēts 

materiāls spirāliesējumā – Nr. BN Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

168.  Skolotājs Arvīds Ozoliņš : [par skolotāju, bibliotekāru, novadpētnieku, gidu, Jēkabpils 

Goda pilsoni, atmiņas, vēstules ; Sēļu sētas izveidotājs Jēkabpilī] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : 

[b.i.], 2001. – 42 lpp., 45 foto – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. BN Jēkabpils 

Novadpētniecības muzejs. 
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169.  Skolotājs Valdis Sakars darbaudzināšanā : [par skolotāja darbaudzināšanas pulciņiem, 

metodēm ; atmiņas un stāstījumi no 1957.gada līdz 1982.gadam ; skolotājas Sk. Krastiņas 

redakcijā] / Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2004. – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā – Nr. 

18116 Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

170.  Valsts Prezidents un Mazpulku Virsvadonis : [laimīgie, pretrunīgie un āķīgie 

Ulmaņlaiki] /Sakars Valdis. – Jēkabpils : [b.i.], 2002. – 86 lpp., 96 foto – Nepublicēts materiāls 

spirāliesējumā – Nr BN Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 

171.  Valsts Prezidents un Mazpulku Virsvadonis : [K.Ulmanim – 125 ; atmiņas, apcerējumi, 

fotogrāfijas ; G.Ulmaņa ieraksts grāmatā „No tevis jau neprasa daudz”] / Sakars Valdis. – 

Jēkabpils : [b.i.], 2002. – 60 lpp., 55 foto – Nepublicēts materiāls spirāliesējumā –Nr 6956 

Jēkabpils Novadpētniecības muzejs. 
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2. Tikai tas, kas pienākumu un atbildību nes, ir Liels 

 

2.1. Valda Sakara izstaigātais ceļš Mazpulku organizācijā 

172. Apīnis J. Darbošanās mazpulkā nostiprina darba tikumu : [par darba tikumu stāsta 

Mazpulku vadītājs Valdis Sakars] / J. Apinis // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 37 

(1999, 1.apr.), 1.lpp. 

173.  Bērziņa R. Zinot pagātni, augt rītdienai : [skolas novadpētniecības stūrīša veidošanā 

piedalās Valdis Sakars] / R. Bērziņa // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 22 (1980, 

19.febr.), 3.lpp. 

174.  Bērziņš S. Visu es daru ar prieku : [par rajona Mazpulku vadītāju Valdi Sakaru, 

atmiņas par darbu un dzīvi Mazpulku organizācijā] / J. Bērziņš // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr.85 (2006,5.aug.), 3.lpp. : foto. 

175.  Bite Jānis. Augam Latvijai! : [Mazpulku organizācijas rudens darbu skate, skati atklāj 

organizācijas vadītājs Valdis Sakars] / Jānis Bite // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 118 

(1998, 15.okt.), 2.lpp. : foto. 

176.  Daugavpils ģimnāziju Mazpulku nometne : [Medumu ezera krastā organizēta 

Daugavpils ģimnāziju Mazpulku nometne, Sakars Valdis ar atbildības sajūtu pilda nometnes 

komendanta pienākumus] // Daugavas vēstnesis. – Nr. 1 (1939, 21.jūn.), 10.lpp. : foto. 

177.  958. Daugavpils Skolotāju Institūta Mazpulka aktīvistu izlaidums : [Sakars Valdis 

beidzot Daugavpils Valsts Skolotāju  Institūtu saņem pateicības rakstu par teicamām zināšanām 

un grāmatu par nopelniem Mazpulku darbā] // Daugavas vēstnesis. – Nr. 128 (1940, 7.jūn.), 

8.lpp. 

178.  Grīnberga Māra. Godina pretošanās kustības dalībniekus : [pie Jēkabpils ģimnāzijas 

atklāj piemiņas akmeni 1940.-1941.gada pretošanās kustības dalībniekiem, visus dalībniekus 

uzrunā Mazpulku vadītājs Valdis Sakars] / Māra Grīnberga // Jēkabpils Ziņas. – ISSN 1691-

1512. – Nr. 67 (2003, 20.jūn.), 1.lpp. : foto. 

179.  Kalniņa D. Mazpulkos augs saimnieki : [atdzimst Mazpulku organizācija, pasākumā 

piedalās un atmiņās dalās Valdis Sakars] / D. Kalniņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 56 (1991, 18.jūn.), 2.lpp.  

180.  Kalniņa D. Nāca kopā mazpulcēni : [ziedu kompozīciju izstāde, vērtēšanā piedalās 

Mazpulku vadītājs Valdis Sakars / D. Kalniņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 47. 

(1994, 17.maijs), 2.lpp. : foto. 
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181.  Kalniņa Ilze. Mazpulcēni rāda savu veikumu : [rudens darbu skati vērtē Mazpulku 

vadītājs Valdis Sakars, bet trīs nākamie  mazpulcēni svinīgi nodod zvērestu] / Ilze Kalniņa // 

Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 120 (2000, 17.okt.), 1.lpp. : foto. 

182.  Kalniņš A. Mazpulku vadības saietā : [pieredzē dalās Mazpulku vadītājs Valdis 

Sakars] / A. Kalniņš // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 134 (1992, 19.dec.), 2.lpp. : 

foto.  

183.  Lāčplēse Ligita. Atklāj piemiņas zīmi „Viesturiešiem” : [atceroties kara gadus, pie 

Jēkabpils ģimnāzijas, atklāj piemiņas zīmi skolēnu pretošanās kustības dalībniekiem, arī 

Osvaldam Pūpolam, atmiņās kavējas Mazpulku vadītājs Valdis Sakars] / Ligita Lāčplēse // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 71 (2003, 21.jūn.), 2.lpp. : foto. 

184.  Liepiņa E. Latvijas Mazpulku konferencē : [pagājuši 10 gadi kopš Mazpulku 

organizācijas darbības atjaunošanas, Rīgā tiekas visas Latvijas mazpulcēni, ar uzrunu uzstājas 

Jēkabpils Mazpulku vadītājs Valdis Sakars] / E. Liepiņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 40 (2001, 7.apr.), 4.lpp. 

185.  Meļko M. Mazpulki svētkus svin kopā : [atskats uz paveikto, darbu vērtēšana, pašu 

gatavots svētku galds, piedalās Valdis Sakars] / M. Meļko // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. 

– Nr. 8 (2006, 19.janv.), 6.lpp. : foto. 

186.  Meļko M. Mazpulku konferencē izvērtē gada laikā paveikto : [darbu skate, 

izvērtēšana, debatēs piedalās Valdis Sakars] / M. Meļko // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 35 (2006, 25.marts), 3.lpp. 

187.  Ozoliņš A. Mazpulcēni nodod svinīgo solījumu : [Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā 

un Sūnu pamatskolā uzņem jaunos mazpulcēnus, svinīgo zvērestu pieņem Valdis Sakars] / A. 

Ozoliņš // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 62 (2001,2.jūn.), 3.lpp. : foto. 

188.  Purviņa Spodra. Ar labi paveiktu darbu sagaidām Mazpulku dzimšanas dienu : 

[atskats uz padarīto un darbu izvērtēšana, par veiksmīgu darbošanos labākie saņem uzslavas 

rakstus no Valda Sakara] / Spodra Purviņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 141 

(2007, 8.dec.), 3.lpp. 

189.  Purviņa Spodra. Mazpulku aktīvisti tiekas gada konferencē : [izvērtējot paveikto, uz 

gada pārskata konferenci Rīgā uzaicināti labākie, veiksmīgākie Mazpulku biedri, uzaicinājums 

arī Valdim Sakaram] / Spodra Purviņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 23 (2007, 

20.febr.), 7.lpp. 

190.  Purviņa Spodra. Mūsu rajona mazpulcēni rosīgākie Zemgales novadā : [rudens darba 

skates sagatavošanā piedalās Valdis Sakars] / Spodra Purviņa // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr. 126 (2000, 2.nov.), 1.lpp. : foto. 
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191.  Purviņa Spodra. Vecauces pilī veiksmīgākie mazpulcēni : [ Vecauces pilī mazpulcēni 

rādīja savu veikumu, skatē piedalījās 22 bērni no Jēkabpils, sagatavoties palīdzēja un savus 

padomus neliedza Mazpulku vadītājs Valdis Sakars] / Spodra Purviņa // Jēkabpils Ziņas. – ISSN 

1691-1512. – Nr. 124 (2001, 1.okt.), 2.lpp. : foto. 

192.  Skolotāju Institūta Mazpulks talkā lauksaimniekiem : [Daugavpils Valsts Skolotāju 

Institūta mazpulcēni ar aktīvistu Valdi Sakaru palīdz zemnieku saimniecībā „Tauriņi”] // 

Daugavas vēstnesis. – Nr. 84 (1939, 28.sept.), 7.lpp. : foto. 

193.  Valdmane Aija. Rudens svin svētkus : [rajona mazpulcēnu rudens darbu skate, 

padomos un pieredzē dalās Mazpulku Vecbiedrs Valdis Sakars] / Aija Valdmane // Brīvā 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 111 (2008, 27.sept.), 5.lpp. : foto. 

194.  Valdmane Aija. Staigājiet gaismā! : [skauti un gaidas svinīgā solījuma priekšvakarā, 

apsveikumu saka Valdis Sakars] / Aija Valdmane // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 59 

(1996, 30.maijs), 2.lpp. : foto. 

195.  Zone Inese. Uzsāk akciju dzīvnieku patversmes iemītnieku atbalstam : [Valdis Sakars 

ar mazpulcēniem uzsāk akciju dzīvnieku patversmes atbalstam, akcija izdodas, vadības pateicība 

čaklajiem mazpulcēniem] / Inese Zone // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 32 (2009, 

12.marts), 2.lpp. 

2.2. Valda Sakara darba novērtējums kino pulciņā 

196. Āboliņš V. Aug kino amatieru rindas : [pieredzes bagātā skolotāja Valda Sakara vadībā 

top aizvien interesantas filmas, un pulciņu apmeklē jauni dalībnieki] / V. Āboliņš // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 10 (1969, 23.janv.), 4.lpp. 

197.  Berķe Inese. Restaurētas dokumentālas filmas par Jēkabpili : [Valdis Sakars dāvina 

filmas muzejam, kas uzņemtas studijā „Kadrs” par Jēkabpili un jēkabpiliešiem] / Inese Berķe // 

Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 73 (2007, 3.jūl.), 6.lpp. : foto. 

198.  Dubrovskis A. Interesanta tikšanās : [par nesavtīgu ieguldījumu jaunās paaudzes 

izglītošanā skolotāju Valdi Sakaru sveic rajona vadība, skolotāji, skolēni. Negaidīta tikšanās ar 

bijušo kino pulciņa dalībnieku Imantu Prēdeli] / A. Dubrovskis // Padomju Daugava. – ISSN 

1407-9828. – Nr. 138 (1971, 20.nov.), 1.lpp. : foto. 

199.  Geiduks Kaspars. Ar izstādi atzīmē foto pulciņa jubileju : [par goda viesi uzaicināts 

bijušais kino pulciņa vadītājs Valdis Sakars, Valda Sakara uzruna un apsveikums] / Kaspars 

Geiduks // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 28 (2004, 6.marts), 3.lpp. 

200.  Krūmiņš M. Jauno kino amatieru darbu skatē : [Jēkabpils novadpētniecības un mākslas 

muzejā jauno kino amatieru darbu izstāde, visplašākais stends Jēkabpils 3.vidusskolas jaunajiem 
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kino amatieriem Valda Sakara vadībā] / M. Krūmiņš // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – 

Nr. 39 (1968, 30.marts), 3.lpp. : foto. 

201.  Mihalovskis A. Kino amatieru jubileja : [par kino amatieru pulciņa 10 gadu jubileju un 

darbīgo, zinošo vadītāju Valdi Sakaru] / A. Mihalovskis // Padomju Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr. 134 (1971, 11.nov.), 4.lpp. : foto. 

202.  Mihalovskis A. Kino amatieru veiksme : [kino amatieru studijas „Kadrs” jaunais 

operators saņem Goda rakstu, bet vadītājs Valdis Sakars uzstājas debatēs] / A/ Mihalovskis // 

Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 141 (1973, 21.dec.), 2.lpp. : foto. 

203.  Sakare Māra. Jauno kino amatieru veikums : [par uzņemtajām filmām „Tautu 

draudzība” un „Varoņa Līgava” skolotāja Valda Sakara vadībā] / Māra Sakare // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 77 (1969, 28.jūl.), 4.lpp. : foto. 

204.  Skara V. Jubilejas skatē : [kino amatieri atzīmē jubileju, skolotāja Valda Sakara vadītā 

pulciņa  veikums - filmu skatē II vieta republikā] / V. Skara // Padomju Daugava. – ISSN 1407-

9828. – Nr. 24 (1977, 24.febr.), 4.lpp. 

205.  Zeltiņš D. Astoņos gados – 36 filmas : [Valda Sakara vadībā darbojas kino pulciņš, labi 

rezultāti ne tikai republikā, bet arī Vissavienības izstādēs Maskavā] / D. Zeltiņš // Padomju 

Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 15 (1969, 4.febr.), 2.lpp. : foto. 

206.  Zeltiņš D. Uz ekrāna amatieru filmas : [par uzņemtajām filmām „Neviens netiek 

aizmirsts” un „Ūdeņi mostas” skolotāja Valda Sakara vadībā] /D. Zeltiņš // Padomju Daugava. – 

ISSN 1407-9828. – Nr. 24 (1968, 24.febr.), 4.lpp. 

2.3. Sportiskā gara audzināšana skolēnos 

207.  Daugavietis V. Apriņka fizkultūriešu konference : [Valdis Sakars uzstājas debatēs par 

jauno sportistu apmācību] / V. Daugavietis // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 22 (1946, 

23.febr.), 2.lpp. 

208.  Daugavietis V. Apriņķa sacensības Jēkabpilī : [Jēkabpils pamatskolas slēpotājiem 

veiksmīgs starts, sagatavoties sportistiem palīdzēja skolotājs Valdis Sakars] / V. Daugavietis // 

Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 19 (1946, 16.febr.), 7.lpp. : foto. 

209.  Daugavietis V. Skolu jaunatne vingro : [Jēkabpils apriņķī savu prasmi demonstrē 

labākie vingrotāji, starp tiem arī skolotāja Valda Sakara sagatavotā sportiste Skaidrīte Millere] / 

V. Daugavietis // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 36 (1947, 25.marts), 2.lpp. 

210.  Zītars T. Uzvarētāju apbalvošana : [skolotāja Valda Sakara sagatavotie slēpotāji dala 

godalgas, slēpotājas Skaidrītes Milleres triumfs] / T. Zītars // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. 

– Nr. 35 (1946, 26.marts), 2.lpp. : foto. 
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2.4. Valsts apbalvojumi par darbīgo mūžu  

211.  Apīnis J. Valdim Sakaram un Benitai Kalniņai – Valsts apbalvojums : [1.Maijā, daţas 

dienas pirms Valsts Neatkarības deklarācijas 20.gadadienas, augstu Valsts apbalvojumu saņem 

sabiedriskais darbinieks, vecākais Mazpulku organizācijas vadītājs Latvijā, skolotājs un 

novadpētnieks Valdis Sakars, Atzinības krusts par mūţa ieguldījumu jaunatnes audzināšanā] / J. 

Apīnis // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 42 (2010, 15.apr.), 2.lpp. 

212.  Berkina Valija. Valsts apbalvojums par raţīgiem darba un dzīves gadiem : [par Valda 

Sakara mūţa ieguldījumu jaunatnes audzināšanā piešķirts Atzinības krusts] / Valija Berkina // 

Brīvā Daugava. – ISN 1407-9828. – Nr. 51 (2010, 11.maijs), 5.lpp. : foto.  

213.  Geiduks Kaspars. Iedzīvotāji pauţ pateicību labdarim : [Valdis Sakars sniedz palīdzību 

veciem, vientuļiem cilvēkiem] / Kaspars Geiduks // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 2 

(2004, 6.janv.), 3.lpp. 

214.  Jermaka L. Skolas darbam jaunu kvalitāti : [skolotāju seminārā debates par jauniešu 

piemērotību dzīvei pēc skolas beigšanas, pateicība skolotājam Valdim Sakaram par veiksmīgu 

raţošanas apmācību jauniešiem] / L. Jermaka // Padomju Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 37 

(1978, 25.marts), 2.lpp. 

215.  Kalniņa I. Valsts svētkos piešķir apbalvojumu : [Valdim Sakaram piešķir Jēkabpils 

Goda pilsoņa titulu par mūţa ieguldījumu jaunatnes audzināšanā] / I. Kalniņa // Brīvā Daugava. 

– ISSN 1407-9828. – Nr. 132 (2006, 16.nov.), 2.lpp. : foto. 

216.  Kalniņš A. Pateicības sabiedriskajiem darbiniekiem : [sakarā ar Latvijas proklamēšanas 

gadadienu, 11 rajona sabiedriskie darbinieki saņem pateicības, arī Valdis Sakars] / A. Kalniņš // 

Brīvā Daugava . – ISSN 1407-9828. – Nr. 121 (1995, 21.nov.), 2.lpp. : foto. 

217.  Kirsanovs Aleksejs. Skolotāji, kas būtu pelnījuši ordeņus : [par skolotāja Valda Sakara 

dzīvi un darbu] / Aleksejs Kirsanovs // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 1 (2006, 

3.janv.), 5.lpp. 

218.  Purviņa Spodra. Apsveicam Valdi Sakaru! : [mazpulcēnu apsveikums savam skolotājam 

ar augsto Valsts apbalvojumu – Atzinības krustu] / Spodra Purviņa // Jaunais vēstnesis. – ISSN 

1691-1512. – Nr. 29 (2010, 16.apr.), 3.lpp. 

219.  Skolniece Iveta. Skolotājs un grāmatu autors svin jubileju : [skaistajā dzīves jubilejā 

sveic mazpulcēni savu skolotāju] / Iveta Skolniece // Jaunais vēstnesis. – ISSN 1691-1512. – Nr. 

62 (2006, 11.aug.), 5.lpp. : foto. 

220.  Ziediņa Vita. Ar darba mīlestību savaţots : [80 gadu jubilejā Valdi Sakaru sveic 

mazpulcēni, bijušie darba kolēģi, skolēni un rajona vadība] / Vita Ziediņa // Jēkabpils Ziņas. – 

ISSN 1691-1512. – Nr. 89 (2001,4.aug.), 4.lpp. : foto. 
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221.  Zone Inese. Valda Sakara 80 gadu jubileja : [skolotājam, aktīvam sabiedriskajam 

darbiniekam, Mazpulku organizācijas vadītājam un vienkārši labam, gudram cilvēkam pateicības 

vārdi un ziedi jubilejā] / Inese Zone // Brīvā Daugava. – ISSN 1407-9828. – Nr. 89 (2001, 

7.aug.), 5.lpp. : foto. 
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                                            Nobeigums 

 

Jēkabpilī dzīvo un strādā brīnišķīgi cilvēki, kuri veiksmīgi risina dzīves rēbusu mūţa 

garumā, kuri drosmīgi stāj pretī gara tumsībai, un vienmēr, neraugoties ne uz kādām varas 

maiņām, paturējuši prātā debesis un negurstot krājuši gudrības dimantus, lai tos sētu zemē 

auglīgā. Valdis Sakars ir viens no gudrības dimantu sējējiem. Neviena nemudināts pētījis un 

apkopojis materiālus par Jēkabpili un jēkabpiliešiem, vadījis kino - foto pulciņu, ievedis 

skolēnus auto pasaulē. Vadīta Pedagogu biedrība, skolēnu raţošanas apmācībās un sporta 

nodarbībās bijis pirmais padomdevējs un vērtētājs, uzmundrinātājs. Prasmīgi, ar degsmi un 

mīlestību, organizējis rajona Mazpulku darbu. 

Personālo biogrāfisko rādītāju par Valdi Sakaru izvēlējos, vadoties no tēmas aktualitātes, 

par mūţa ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, par kultūras, vēstures materiālu 

apkopošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Valdis Sakars bija mans skolotājs. Arī šodien 

viņš raugās pasaulē ar gaišu domu, redz rītdienas ieceru un sapņu piepildījumu. Labestība, 

sirsnība un Dzimtenes, ģimenes mīlestība gājusi roku rokā ar strādīgumu, ar meklētāja garu. 

Bibliogrāfiskais rādītājs būs dāvana skolotājam, jo tepat pie durvīm jau 2011.gads, kad mans 

skolotājs svinēs skaistu mūţa jubileju. Šāda bibliogrāfiskā rādītāja informāciju par novadniekiem 

visbieţāk izmanto skolēni, studenti, skolotāji un pārējie interesenti, kas apmeklē bibliotēku. 

Savā kvalifikācijas darbā esmu atklājusi Valda Sakara lielo ieguldījumu kultūrā un 

vēsturē, jauniešu audzināšanā. Esmu apkopojusi publikācijas sportā, kino un foto, Pedagogu 

biedrības un korespondenta darbā. Izveidots kopskats par Valda Sakara dzīvi un darbu. 

Bibliogrāfiskā rādītāj hronoloģiskais aptvērums ir no 1939 .gada 21.jūnija līdz 2010 .gada 

1.septembrim. 

Tik liela apjoma darbs veikts pirmo reizi. Tomēr materiālu meklēšana bija ļoti 

interesants, radošs un aizraujošs darbs. Katrs dokuments ir neatkārtojams un unikāls. Un tikšanās 

reizes ar manu bijušo skolotāju , ar muzeja darbiniekiem bagātināja redzējumu un dvēseli. 

Personālā bibliogrāfiskā rādītāja izstrādes sākumā izvirzītais mērķis un uzdevumi ir sasniegti. 

Lai iesakņojas dzīvesprieks! Plauks ziedi, briedīs sēklas. Un katra sīka sēkliņa sev 

dzīvesvietu sameklēs. Tā kritīs labā zemītē, kur sakņoties un dīgt. Un spirgti zaļos dzīvesprieks! 

Teiks nelabvēlis: ”Nīks!” Lai iznīkst skauģa skaudīgums un ienaidnieka lāsti! Jo viņu sēklas 

neuzdīgs. Ir patiesi šie stāsti. Lai spirgti zaļo dzīvesprieks kā zemeņstīga mundra! Lai čaklums 

tautā iemājo kā strādīgajās skudrās!5 

                                                           
5
 Bērza Ilga. Prieka putnu pārnākšana : [dzeja] / Ilga Bērza // Lai čaklums tautā iemājo! : dzeja / Ilga Bērza. – Rīga : Harmonija, 

[b.g.]. – ISBN 9789934804106. – 31.lpp. 
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Personu alfabētiskais rādītājs 

 

1. Akmentiņš Roberts [1910.27.01 – 1994.14.05., Zinātņu Akadēmijas Goda loceklis, 

profesors, teologs] – 165  

2. Ambrazēvičs Ēvalds [ģeogrāfijas skolotājs, izglītības darbinieks, Daugavas pētnieks 50 

gadu garumā, Vīpes pagasta vēsturnieks] – 169  

3. Apinis J. [ţurnālists]– 172 , 211  

4. Araks G. – 146, 150 

5. Āboliņš V. – 196  

6. Ārmanis G. – 130, 132, 154, 155 

7. Balodis Osvalds [Daugavas vanags, Mazpulku Diţenais, leģionārs]– 164  

8. Berkina V. [ţurnāliste] – 212  

9. Berķe I. [Jēkabpils Novadpētniecības muzeja direktore] – 197  

10. Bērziņa, R. – 173  

11. Bērziņš S. – 174  

12. Bite J. [ţurnālists] – 175  

13. Blaumanis Rūdolfs [1863.01.01- 1908.04.09., latviešu prozaiķis, dramaturgs] – 54 

14.  Cakulis J. – 143  

15. Daugavietis V. – 207, 208, 209 

16. Daukste I. – 133, 142, 155 

17. Dārznieks R. – 125, 155 

18. Dovţenko A. [ārsts] – 66  

19. Dzenis A. – 95, 107, 116, 124, 126, 154, 155, 158 

20. Dzenis J. – 111,113, 114, 117, 118, 120, 121, 124, 147, 154, 155 

21. Elmanis G. – 125  

22. Geiduks K. [ţurnālists] – 199, 213 

23.  Goba Alberts – 47  

24. Grīnberga M. [ţurnāliste] – 178  

25. Jermaka L. [ţurnāliste] – 214  

26. Kalniņa D. [ţurnāliste] – 179, 180  

27. Kalniņa I. [ţurnāliste] – 181, 215  

28. Kalniņš A. [ţurnālists] – 182, 216  

29. Kalniņš J. – 117  
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30. Kaļupnieks J. – 89, 101 

31. Kauls A. [1938-2008, agrofirmas „Ādaţi ”priekšsēdētājs, Zemkopības ministrs 1995-

1996] – 17 

32.  Kalve – Resnis Alma [Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta Gundegu saimes vecākā 

1940.gadā]  –156, 160, 161, 167  

33. Kārkliņa V. – 79  

34. Kirsanova R. – 139  

35. Kirsanovs A. – 217  

36. Knaģis Ilmārs [Sabiedriskais darbinieks, publicists, Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis, 

Triju Zvaigţņu ordeņa kavalieris] – 153, 162  

37. Krūmiņš M. – 200  

38. Lāčplēse L. [ţurnāliste] – 183  

39. Lejnieks Antons – 47  

40. Liepiņa E. – 184  

41. Martukāns G. – 127  

42. Melderis T. – 117  

43. Meļko M. – 185, 186 

44. Mihalovskis A. – 123, 201, 202  

45. Miezīte Anna – 46  

46. Millere Skaidrīte – 24, 25, 31, 152, 157, 210 

47. Millers Tālis [dzimis 1924.gadā, Daugavpils apriņķa Ungurmuiţas pagastā, [tagad 

Krustpils novads, Variešu pagasts] Latvijas Zinātņu akadēmijas Viceprezidents, Neorganiskās 

ķīmijas institūta vadītājs, Triju Zvaigţņu ordeņa kavalieris] – 157, 160, 166  

48. Mozers Miervaldis [ţurnālists, komunikāciju speciālists, atzīts zinātniskais darbinieks] – 

109, 119, 154, 155, 158, 159  

49. Navenicka J. [skolotāja Krustpils pamatskolā] – 18  

50. Orehovs Viktors [1909.20.05 – 1998.06.02., selekcionārs, dārzkopis, Jēkabpils pilsētas 

Goda pilsonis, Triju Zvaigţņu ordeņa kavalieris]– 107, 152  

51. Orlovs M. [Lielā Tēvijas kara dalībnieks no Meţāres pagasta] – 139  

52. Ozoliņš Arvīds [skolotājs, bibliotekārs, novadpētnieks, Jēkabpils pilsēta  Goda pilsonis, 

Sēļu sētas izveidotājs Jēkabpilī] – 168  

53. Pauls R. [ 1936.12.01, mūziķis, komponists, pianists, politiķis] – 126  

54. Pāvuliņš E. – 134  

55. Policāne A. – 142, 144, 145, 155 
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56. Porietis Alfrēds [1909.30.09 – 2009.18.05., Latvijas armijas virsnieks, leģionārs, 

apbalvots ar Viestura ordeni] – 69  

57. Pormalis Andrejs [skolotājs, keramiķis, Mākslinieku Savienības biedrs no 1959. gada, 

Jēkabpilī viņa vārdā nosaukta iela] – 115  

58. Pureniņa E. – 115  

59. Purviņa S. [Jēkabpils Mazpulka koordinatore] – 188, 189, 190, 191, 218   

60. Prēdelis Imants [fotogrāfs] – 70, 74, 78, 84, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 154, 

155, 158, 159, 198, 200  

61.  Pūpols Osvalds [1904 – 1941, izglītības darbinieks, Daugavpils Valsts Skolotāju 

Institūta pasniedzējs, pretošanās kustības dalībnieks, pagrīdes organizācijas „Viesturieši” 

vadītājs]– 6, 7, 156, 161,  178, 183  

62. Sakare M. – 94, 203 

63. Salenieks Eduards [skolotājs, rakstnieks, ţurnālists] – 50  

64. Savickis Aloizs [fotogrāfs]– 70, 72, 84, 86, 92, 104, 154, 155, 159, 200  

65. Segliņš Vilis [1882.03.11. – 1961.04.04., aktieris, teātra un kino reţisors] – 55  

66. Seile Valerija [Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta direktore 1940.gadā, bibliogrāfe]– 1, 

6, 161, 167  

67. Siliņš A. – 137  

68. Singajevska Vera [latviešu aktrise, 1995 gadā piešķirts Triju Zvaigţņu ordenis]– 99 

69.  Sjomkāns Francis [fiziskās kultūras skolotājs, Teicamnieks izglītības darbā, Jēkabpils 

pilsētas Goda pilsonis] – 37, 157  

70. Skara V. – 204  

71. Skolniece I. [ţurnāliste] – 219  

72. Skuškauniece Z. – 119  

73. Speldziņa M. – 133, 135, 138, 140, 141 

74. Špakovskis J. – 80, 85 

75. Tamanis P. – 123  

76. Tereškova Valentīna [dz. 1937.gada 6. martā, pirmā sieviete kosmonaute, 2000.gadā 

Londonā saņemta balva – Gadsimta sieviete] – 61  

77. Teteris J. – 150  

78. Ulmanis Guntis [dz. 1939.gada 13.septembrī Rīgā, Latvijas Valsts prezidents no 1993 – 

1999 gadam] – 156, 170, 171  

79. Ulmanis Kārlis [1877.04.09. – 1942.20.09., Latvijas Valsts prezidents 1936 -1940 

gadam] – 20, 156, 170, 171  
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80. Valdmane A. [ţurnāliste] – 193, 194  

81. Vasiļevskis – 42  

82. Vasjukevičs Dz. [fotogrāfs] – 158  

83. Zeltiņš D. – 205, 206 

84. Ziediņa V.  [ţurnāliste] – 220  

85. Zītars T. - 210 

86. Zone  I. [ţurnāliste] – 195, 221  

87. Zvejniece E. – 112, 115 
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Pielikumi 

Pielikums Nr. 1. Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta 6.kursa audzinātāja skolotājā Vāpa, pēdējā rindā 

no kreisās trešais – Valdis Sakars, 1940.gads ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 2. Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta mazpulcēni, pirmajā rindā  Daugavpils Valsts 

Skolotāju Institūta Mazpulka vadītājs Osvalds Pūpols, otrajā rindā trešais no kreisās puses stāv Valdis 

Sakars ; foto no Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva .
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Pielikums Nr. 3. 1940.gada 16.jūnijs, Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta nākamie skolotāji vēl visi 

kopā , pirmajā rindā Daugavpils Valsts Skolotāju Institūta skolotājs un  Mazpulka vadītājs Osvalds 

Pūpols, blakus pa kreisi  Valdis Sakars ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 4. Pionieru automobilistu – instruktoru praktiskā apmācība, no labās puses pirmais Valdis 

Sakars ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 5.Pionieru automobilistu – instruktoru praktisko iemaņu vērtēšana, vērtē Valdis Sakars ; 

foto no Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva .
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Pielikums Nr. 6, 7. Pasniedzējs Valdis Sakars ceļu satiksmes noteikumu stundā ar audzēkņiem un 

praktiskajās nodarbībās pie traktortehnikas ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva . 
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Pielikums Nr. 8. Pasniedzēja Valda Sakara pēdējais kurss autoapmācībā Jēkabpils 3.vidusskolā 

1982.gadā ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva . 
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Pielikums Nr. 9. Jēkabpils Novadpētniecības muzejā foto pulciņa izstāde, piedalās Aloizs Savickis, 

Imants Prēdelis, savu vērtējumu izsaka skolotājs un kino – foto pulciņa vadītājs Valdis Sakars ; foto no 

Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva .
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Pielikums Nr. 10. Kino – foto pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Valdi Sakaru ; foto no Valda Sakara 

personīgā arhīva . 
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Pielikums Nr. 11. Filmas ”Mans vectēvs ”(1971.gads) uzņemšanas brīdī, skolotājs Valdis Sakars seko 

līdzi Annai Līvei, uzņemot filmu. Filma guva panākumus Maskavā, Vissavienības Tautas Saimniecības 

Sasniegumu izstādē, tālāk tika izvirzīta uz bērnu dokumentālo filmu festivālu Briselē ; foto no Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja arhīva .
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Pielikums Nr. 12. Skolotājs Valdis Sakars un Aloizs Savickis darbu izvērtēšanā, zem fotogrāfijas 

skolotāja Valda Sakara piezīmes ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva .
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Pielikums Nr.13, 14, 15, 16, 17. Skolēnu raţošanas prakses vērtējums. Grāmatveţu zināšanas izvērtē 

skolotājs Valdis Sakars, piedalās pasniedzējs E. Ambrazēvičs, (13) bet dārzniekus eksaminē selekcionārs 

V. Orehovs.(14) foto no Valda Sakara personīgā arhīva .
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Galdniekiem eksāmenu pieņem skolotājs Kļava.(15) ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamās pārdevējas eksaminē Patērētāju biedrības priekšsēdētājs A. Martukāns un Valdis Sakars (16) ; 

foto no Valda Sakara personīgā arhīva . 
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Nākamo šuvēju atbildēs uzmanīgi ieklausās meistars Semjonovs (17) un rūpniecības kombināta galvenais 

inţenieris ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva . 
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Pielikums Nr.18. Jēkabpils rajona Tautas Izglītības nodaļa atzīmē Valda Sakara ilggadējo darbību 

Pedagogu biedrībā. 
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Pielikums Nr. 19. Mazpulku organizācijas simbols – četrlapu āboliņa lapa ; laba sirds, ass prāts, čaklas 

rokas, stipra veselība. 
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Pielikums Nr. 20. Krustpils 60. Mazpulkam jauns karogs, Valdis Sakars stāsta par karoga simboliku ; 

foto no Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva. 
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Pielikums Nr. 21. Valdim Sakaram diploms par ilggadēju darbību Mazpulku organizācijā un 75 gadu 

dzīves jubileju ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 22. Mazpulcēni dalās pieredzē, 2001.gada mazpulcēnu rudens darbu izvērtēšana Vecaucē, 

piedalās Valdis Sakars ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva.
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Pielikums Nr. 23. Sūnu pamatskolā Valdis Sakars pieņem jaunā Mazpulku dalībnieka zvērestu ; foto no 

Jēkabpils Novadpētniecības muzeja arhīva. 
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Pielikums Nr. 24. Pateicības raksts Valdim Sakaram par Mazpulku kustības veicināšanu ; foto no Valda 

Sakara personīgā arhīva.



58 

Pielikums Nr. 25. Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Goda biedra diploms Valdim Sakaram ; foto 

no Valda Sakara personīgā arhīva. 



59 

Pielikums Nr. 26. Pateicība Valdim Sakaram par piedalīšanos foto konkursā „Latvijas vērtības Eiropai”; 

foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 27. Manuskripta „Drukātais vārds par daţiem Daugavpils Valsts Skolotāju institūta = 

Daugavpils Pedagoģiskā Institūta absolventiem” titullapa.
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Pielikums Nr. 28. Sakars Valdis „Atmiņu grāmata” 1934 – 1940. 
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Pielikums Nr. 29. 1997.gada Mazpulku svinīgā sanāksmē, Valda Sakara tikšanās ar Valsts prezidentu 

Gunti Ulmani; foto no Valda Sakara personīgā arhīva.
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Pielikums Nr. 30. Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa dāvinājums Valdim Sakaram ; foto no Jēkabpils 

Novadpētniecības muzeja fondiem. 
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Pielikums Nr. 31. Goda raksts Valdim Sakaram par ieguldījumu Jēkabpils Mazpulku organizācijas 

attīstībā un sakarā ar 80 gadu dzīves jubileju ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 32. Labklājības Ministrijas pateicība Valdim Sakaram par labdarību ; foto no Valda 

Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 33. Valsts apbalvojums Valdim Sakaram – Atzinības krusts ; foto no Valda Sakara 

personīgā arhīva. 



67 

Pielikums Nr. 34. Atzinības krusta diploms Valdim Sakaram ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 
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Pielikums Nr. 35. Dzimtas ģerbonis ; foto no Valda Sakara personīgā arhīva. 

 

 

Vai no vienas puses raugos, vai no otras – pāri Daugavai, 

Redzu brūklenāju audzes mūţzaļas kā cerības. 

Vai tie ziedos izslējušies, noliekušies ogu raţā, zaļums paliek nemainīgs, nemainīgs kā cerība. 

Cerība ir mūţam dzīva. Ziemā – zaļam pavasarim. Pavasarī – mūţībai, kuru atnes saules stari. 

Ak! Kā brūklenājam būt! Iespējams, kaut arī grūti.
6
 

 

 

 

 

                                                           
6 Bērza, Ilga. Izdzīvot un pastāvēt : [dzejolis] // Ilga Bērza. Prieka putnu pārnākšana : dzeja. – Rīga : Harmonija, 

[b.g.]. – 171.lpp. 


