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Valdis Zatlers
Personas dati
Tautība: latvietis
Pilsonība: Latvijas Republikas pilsonis
Dzimšanas datums: 1955. gada 22. marts

Izglītība
1990–1991 – 6 mēnešus ilga specializācija ortopēdijā Jēlas universitātē (Yale University) un Sirakūzas universitātē (Syracuse
University), ASV
1973–1979 – Rīgas Medicīnas institūts, ārsta specialitāte
1962–1973 – Rīgas 50. vidusskola

Valodu prasme
Latviešu
Angļu
Krievu

Profesionālā un politiskā karjera
08.07.2007.–07.07.2011. – Latvijas Valsts prezidents
2004–2007 – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, valdes priekšsēdētājs
1998–2004 – BO VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, direktors, valdes priekšsēdētājs
1994–1998 – Valsts traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, direktors
1995–1999 – Šveices konfederācijas palīdzības projekts, koordinators Latvijā
1985–1994 – Rīgas 2. slimnīca, Traumatoloģijas nodaļa, nodaļas vadītājs
1979–1985 – Rīgas 2. slimnīca, ārsts traumatologs – ortopēds

Starptautiskā profesionālā darbība
2004–2007 – lekcijas par ceļa locītavas endoprotezēšanas un kaulaudu transplantāciju Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā,
Slovākijā, Ungārijā, Krievijā
2002 – starptautiskā pētījuma par ceļa locītavas endoprotezēšanu dalībnieks

1993 – līdz šim brīdim – starptautiskās artroskopijas, ceļa locītavas ķirurģijas un sporta medicīnas asociācijas īstenais biedrs
1992 – Gruzijas ortopēdu asociācijas goda biedrs

Starptautiskie pētnieciskie ziņojumi
2006 – Ungārijas ortopēdu asociācijas kongress
2002., 2004 – Centrāleiropas ortopēdu asociācijas kongress
2004 – Zvaimillera endoprotēzes 25. gadu pieredzes simpozijs
2002 – Eiropas ceļu ķirurģijas un artroskopijas asociācijas federācijas kongress
2001 – Eiropas ortopēdu asociācijas federācijas kongress
2001 – Starptautiskās artroskopiskās ceļa locītavas ķirurģijas un sporta asociācijas kongress
2001 – Starptautiskais pleca ķirurģijas kongress
1994 – Polijas artroskopijas kongress

Profesionālās sabiedriskās aktivitātes
2003–2008 – Latvijas Traumatologu ortopēdu asociācijas prezidents
1994–1998 – Latvijas Ortopēdu asociācijas viceprezidents, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs
1990–1993 – Latvijas artroskopijas asociācijas dibinātājs un prezidents

Sabiedriskās aktivitātes
1988–1989 – Latvijas Tautas Frontes Domes loceklis
1988–1989 – Latvijas ārstu biedrības atjaunošanas grupas aktīvists, domes loceklis

Valsts apbalvojumi
2011 – Rumānijas Zvaigznes ordenis ar ķēdi (Rumānija)
2011 – Vītauta Dižā ordenis ar ķēdi (Lietuva)
2010 – Baltās Rozes ordenis ar ķēdi (Somija)
2009 – Svētā Georga ordenis (Gruzija)
2009 – Heidara Alijeva ordenis ar ķēdi (Azerbaidžāna)
2009 – Ismoila Samoni ordenis un ķēde (Tadžikistāna)
2009 – Izabellas Katolietes ordenis un ķēde (Spānija)
2009 – Māras Zemes ordenis (Igaunija)
2008 – “Pro Merito Melitensi” Lielā krusta īpašā šķira (Neatkarīgais Militārais Hospitālais Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un
Maltas Ordenis)
2008 – Ordenis “Par īpašiem nopelniem Tēvijas labā” (Uzbekistāna)
2008 – Pirmās pakāpes ordenis “Draudzība” (Kazahstāna)
2008 – Karaļa Tomislava Lielā pirmās šķiras ordenis ar lenti un Lielo Zvaigzni (Horvātija)
2008 – Jaroslava Gudrā pirmās šķiras ordenis (Ukraina)
2008 – Pirmās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis ar ķēdi

2008 – Pirmās šķiras Viestura ordenis
2008 – Pirmās šķiras Atzinības krusts
2007 – Ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis

Apbalvojumi
2010 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zelta zīme “Par nopelniem”
2010 – Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas medaļa par godu Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas 10. gadadienai
2009 – Valsts robežsardzes Jubilejas zīme “Valsts robežsardzei 90 gadi” (Latvija)
2009 – Baltijas Aizsardzības koledžas Nopelnu medaļa (Igaunija)
2008 – Limas pilsētas Miraflores pašvaldības Goda medaļa (Peru)
1993 – Starptautiskā artroskopijas asociācijas (IAA) balva par lielāko ieguldījumu artroskopijas attīstībā jaunattīstības valstīs

Goda nosaukumi
2011 – Klaipēdas Universitātes Goda doktors (Lietuva)
2010 – Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktors (Latvija)
2009 – Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātes Goda doktors (Polija)
2009 – Latvijas Universitātes Goda biedrs (Latvija)
2009 – Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas aizbildnis (Austrija)
2009 – Erevānas Valsts universitātes Goda doktors (Armēnija)
2008 – Valsts pārvaldes akadēmijas Goda profesors (Kazahstāna)

Cita būtiska informācija
Černobiļas atomstacijas katastrofas likvidācijas darbi, medicīniskā dienesta virsnieks
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