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2009. gada 10. jūnijā Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Valda Zatlera un Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas pārstāvju
tikšanās, kuras laikā Valdis Zatlers kļuva par Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Goda prezidentu, līdz ar to
uzņemoties patrona pienākumus. Lai kļūtu par Latvijas skautu un gaidu Goda prezidentu, Valdim Zatleram bija jāuzsien plakanais
mezgls, kas ir viens no pārbaudījumiem, kuri jāizpilda ikvienam jaunajam skautam un gaidai.
Tikšanās laikā Valsts prezidents atzīmēja, ka šī ir jau trešā reize, kad viņš tiekas ar Latvijas skautiem un gaidām un izteica prieku,
ka viņam kā organizācijas patronam turpmāk būs iespēja tikties ar jauniešiem biežāk. Valsts prezidents aicināja nākamreiz tiekoties
kopīgi pastrādāt, lai uzpostu Latviju, jo viens no skautu galvenajiem uzdevumiem ir ik dienu paveikt vismaz vienu labu darbu.
Noslēgumā V. Zatlers apbalvoja desmit Latvijas skautus un gaidas, kas 2009. gadā bijuši sevišķs paraugs ar paveiktajiem darbiem
un aktīvu darbošanos.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 2010.gada 29.oktobrī Līgatnes novadā pirmo reizi viesojās skautu un gaidu nometnē, kur tikās ar
nometnes dalībniekiem un pie kopīga ugunskura diskutēja par katra cilvēka iespējām būt noderīgam un uzticīgam Latvijai un to,
kas ikvienu no mums neredzamām saitēm sien ar savu dzimteni un ļauj ar to lepoties. Valsts prezidents pauda uzskatu, ka
ikvienam, tajā skaitā skautiem un gaidām, ir būtiski mācīties un pilnveidot sevi – attīstīt sevī tādas īpašības kā izpalīdzību,
draudzīgumu, atsaucību, drosmi, un apgūt noderīgas prasmes – zināšanas par dabu un dzīvi dabā, apgūt paražas un sekot
tradīcijām.
2011.gada 10.janvārī notika Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Skautu un gaidu pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes un
plānotos pasākumus, tajā skaitā brīvprātīgo darba popularizēšanu sabiedrībā. Valsts prezidents sarunas gaitā tika iepazīstināts ar
šajā gadā plānoto Latvijas prezidenta uzšuves nolikuma izstrādi. Latvijas prezidenta uzšuve ir iecerēta kā Latvijas skautu un gaidu
centrālās organizācijas (LSGCO) apbalvojums. Valsts prezidents pauda atbalstu šāda apbalvojuma izveidei - tas tiktu piešķirts
skautiem un gaidām par īpašiem nopelniem, uzcītību un sasniegumiem, darbojoties valsts, sabiedrības un organizācijas labā.

Savukārt 30.aprīlī - 2011. gada Lielajā Talkā - skauti un gaidas no Rīgas vienībām kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un Lilitas
Zatleres kundzi piedalījās talkā Ziepniekkalnā, kuras laikā tika sakopta dzīvojamo māju apkārtne un pagalmā iestādīti Valsts
prezidenta dāvātie ceriņkrūmi. Bet šī gada12.maijā, tikšanās laikā ar Starptautiskās skautu organizācijas pārstāvjiem Valsts
prezidentam Valdim Zatleram tika pasniegta Eiropas skautu fonda goda biedra nozīme un sertifikāts, tādējādi ieceļot viņu par
Eiropas skautu fonda Mūža biedru un skautu vēstnesi Baltijas valstīs. „Priecājos, ka varu sniegt atbalstu skautu un gaidu kustībai, jo
tai svarīgs ir ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī mūsu klātbūtne un līdzdalība,” norādīja Valsts prezidents.
Visā pasaulē Skautu un Gaidu kustības pamatā ir brīvprātības princips un tāds organizācijas modelis, kas jau no bērnības veido
izpratni par atbildību un procesiem organizācijā. Skautu un gaidu kustība cenšas veidot un attīstīt patriotisma jūtas un atbildības
sajūtu pret savu ģimeni, ciemu, pilsētu un valsti. Viens no atpazīstamākajiem pasaules skautu patroniem un šīs organizācijas Goda
priekšsēdētājs ir Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs, savukārt Dānijas princese Mērija ir pasaules gaidu patronese.
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