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Valdemārs (Voldemārs) Sams, (09.05.1863.-14.03.1917.), skolotājs,
sabiedrisks darbinieks, mācību grāmatu autors. V.Sams Izdod grāmatu
«Vadonis vācu valodas mācībā» (1899). Pirmie spēļu un rotaļu
popularizētāji Latvijā ir skolotāji Kārlis Tarziers un Voldemārs Sams. Viņi
sastāda un Valmierā, pie grāmatizdevēja Trey E. Gustav, izdod grāmatiņu
«Rotaļas mājai un skolai» (1890). Valdemārs Sams 1884.
beidzis Cimzes skolotāju semināru Valkā, ir viens no ievērojamākajiem
cimziešiem. «Valmieras pagasta Ausekļa (Edgara) I pak. pamatskolas
pārzinis un ērģelnieks V.Sams bijis 2 gadus (no 1889—1891). Pagasta ļaudis
viņu atceras nevien kā izglītotu un krietnu paidagogu, bet arī kā dziļi
reliģiozu cilvēku, kas dedzīgi sludinājis dievvārdus un čakli mācījis dziesmas.
Sama pašsacerētās ziemsvētku runas un dziesmas toreiz iespiestas un
izdotas atsevišķā grāmatiņā. Skolas darbu veikt viņam palīdzējuši pirmā
gadā tēvs (Augusts) un otrā gadā sieva (Milija dz.Brikša). Viņš licis pamatu
ari skolas augļu dārzam, iestādīdams pirmos kokus. Viņa pēcnācēji amatā
dārzu paplašinājuši. Nesaskaņu dēļ ar dažiem pagasta varas vīriem, Sams
aizgājis uz labāku vietu.» 1933.02.01 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts

Ādažos Vold.Sams strādājis no 1892. – 1905. No 1906. virsskolotājsMillera
reālskolā Rīgā, no 1915.gada reālskolā Valkā. Aktīvi darbojies sabiedriskā
dzīvē. Rakstijis Baltijas Vēstnesī, pseidonīms Ezermalietis.

Bērni– Melānija un Voldemārs (1901); Mārtiņš Sams (23.08. 1892.-
22.11.1941.) dzimis Ādažos. Fotogrāfs, viens no latviešu etnogrāfiskās
fotogrāfijas pamatlicējiem, ekspedīciju dalībnieks. Zvejniecības un
jūrniecības rakstu aut., repesiju upuris. Ludvigs (1896-1942?) cara virsnieks.
Ludiga dēls– Viktors Sams (08.05.1919.-1991.), 1952. beidzis Latvijas valsts
konservatoriju. Vadīja Valsts filharmonijas dziesmu un deju ansambli, 1953-
1964 vīru vokālā kvarteta vadītājs. 1965-1982 Konservatorijas pedagogs.

Skolotājs «… Pēteris Skudra 1903. gada pavasari beidzis Valmieras
skolotāju semināru, viņš sākumā strādā pie tā laika pazīstama cimzieša
Sama — Ādažu draudzes skolā… « . 1953.04.30 Latvju Vārds; periodika.lv
http://biblioteka.valka.lv/lv/ss ,  Es viņu pazīstu (1975),  Līdums Nr 61 ( 15.03.1917.)
https://enciklopedija.lv/skirklis/136290 ,      https://timenote.info/lv/Viktors-Sams
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