KRISTUS DĀRZS LATVIEŠU MĀJA
Board Chair 2021 Report to the AGM
Greetings to all Kristus Darzs Latvian Home residents, administrative leadership and supporters at our 2021 virtual Annual General
Meeting!
Kristus Darzs Latvian Home underwent an unprecedented past year in navigating the challenges related to the global pandemic. It is
truly unbelievable that an entire year has already passed. Grasping the magnitude of daily announcements providing directives to
enact safety measures addressing physical, structural and emotional support of our residents, staff, administration and families of
KDLH residents was at the forefront of all activity. The regrettable cancellation of our 2020 AGM, was not an easy decision to make,
but we had to quickly prioritize the immediate needs of the Home in terms of ongoing operations, governance and strategic orientation
to prioritize safety. The Board of Directors of Kristus Darzs, its management and staff continue to serve our residents and our
community with trust, diligence and commitment despite the surrounding challenges to personal risk, uncertainty and the unknown.
We wish to commend the leadership of our past Executive Director, Lauma Stikuts, in her strength, resilience and unwavering
commitment to safety during this crisis. Her foresight in enacting safety measures beyond directives speaks to her commitment to the
safety our residents and staff with the aim to reduce the impact of the quickly spreading pandemic on our Home. We also wish to
express our deep gratitude for your thoughts, physical and financial assistance, donation of PPE supplies, masks, goods and overall
support in our time of need. We are not yet able to return to pre-pandemic life, but are thriving and vaccinating! We wish Lauma all the
best in her well-deserved retirement. It is with great pleasure to collaborate with Inese Pogule in her new role of Executive Director.
The Board looks forward to supporting her leadership of Kristus Darzs in continued and future achievements.
We are so grateful for the continued support of our broader goal in respect to KDLH redevelopment. We are pleased to share that met
a key milestone in the submission of our redevelopment proposal to the Ministry of Long-Term Care in collaboration with PRISM
Partners in attaining the required documentation for operational viability, sustainability, business development and strategic alliances.
Many of the concerns of monthly Board meetings are beginning to crystallize in the context of recently introduced changes, regulations,
priorities and expectations on the provincial level with the recent restructuring to an Ontario Health Teams model. Notwithstanding, all
board activity aims to align with Kristus Darzs vision and mission within our strategic plan framework.
This year’s annual report includes overviews of the various committee activities, accomplishments and challenges as well as a
synopsis of the year’s operations. Committee Chairs and Board members achieved notable milestones in several areas, including
financial management, fundraising, Board development, quality assurance and physical plant management. Despite the pandemic
limitations, the Home’s administrative team continue to provide the Board with frequent communication, reports and sound
recommendations to sustain service excellence, meaningful oversight and continuous improvements.
The Home is delighted to be working closely with the Kristus Darzs Foundation governance to meet the supportive needs of the Kristus
Darzs Home. We anticipate continued close collaboration in support of the purpose, philosophy and principles of our mission
statement.
In my past 14 years working within the Kristus Darzs board, I feel very proud to work aside such professional, compassionate, and
ambitious Kristus Darzs Board and Home administrative colleagues. Thank you for your support in my role as Board Chair. I
appreciate and acknowledge the commitment. As of this year, I will be stepping down from my current position to seek election for the
Supervisory committee as our respected and cherished founding Director, Inta Purvs, will be embarking on her well-deserved
retirement from Board duties. I extend gratitude to our Board professionals, the management and staff of the Home and the broader
Kristus Darzs community. We can be proud of the many accomplishments of Kristus Darzs Latvian Home and look forward to our
active participation within the local, provincial and Canadian health care provision challenges ahead, as we continue to strive in
providing quality care to our residents.
Dr. Baiba Zarins
Kristus Darzs Latvian Home Board Chair
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KRISTUS DĀRZS LATVIEŠU MĀJA
Priekšēdes ziņojums 2021.g. pilnsapulcei
Vēlētos sveicināt visus Kristus Dārza iemītniekus, darbiniekus un atbalstītājus mūsu 2021.gada virtuālā pilnsapulcē!
Pēdējais darbības gads ir bijis neticīgs pārbaudījums ar COVID-19, kas pārņēmis visu pasauli kā arī šeit Kanādā. Sakarā ar
patreizējiem veselības rīkojumiem nepulcēties, Kristus Dārza Mājas un Fonda valdes vadībam bija spiests atcelt 2020.gadu pilnsapulci
un pievienot ar 2021.g. pasākumu. Šis nebija viegls lēmums bet balstījām šo secinājumu uz prioritāti Kristus Dārza ikdienas darbības
atbalstam. Cerējam ka jau varēsim pulcēties, bet diemžēl šī iespēja vēl neīstenojās. Zinam ka pamatā svarīgs ir veselības rīkojumi, tā
tad padodam visiem iespējū virtuālā vidē piedalīties pilnsapulces pārrunās; gan atbalstītājiem, darbiniekiem un iksevišķi, mūsu
iemītniekiem. Grūti ticēt ka gads jau ir pagājis pandēmijas apstākļos. Veselības draudējumi, drošības nesajūta, zaudējumi sabiedrībai,
un personīgie izaicinājumi ir bijuši nepārtraukti satraucoši. No pandēmijas izaicinājumiem un pieprasījumiem, radās neaprakstāmi
aktīvs, bet arī rosīgs gads, veicināt mūsu kopējo misiju kalpot iemītnieku labklājību un aprūpi latviskā vidē. Kristus Dārza valde,
vadība un darbinieki turpina apgādāt mūsu iemītniekus un sabiedrību ar centību un uzticību.
Vēlamies izteikt sirsnīgu pateicību mūsu bijušai izpilddirektisei, Laumai Stikutai par viņas varonīgo ‘Lačaplēša līmeņa’ vadību šinī
krīzes laikā. Viņas tālredzīgā izpratne krīzes pārvaldībā spēj nomierināt mūsu iemītniekus un darbiniekus lai turpinātu šo karu pret
vīrusu. Pateicamies visiem kas ir atbalstījuši Kristus Dārzu ar veselības maskām, vajadzīgiem produktiem, nepiecišamās iegādes
atbalstu, ēdienu piegādi darbiniekiem un paciņas iemītniekiem. No sirds pateicamies pa Jūsu domām, palīdzību un atbalstu. Neesam
vēl atpakaļvecās sliedēs, bet turamies un potējamies! Novēlam Laumai rosīgu penzījas atpūtu. Esam ļoti sajūsmināti ka Inese Pogule
pārņēma izpilddirektrises vadību un priecājamies pa sadarbību veicinot kopējos mērķus.
Sirsnīgi pateicamies arī pa ikkatru atbalstu un interesi Kristus Dārza Latviešu Mājas darbībā. Iksevišķi pateicamies par ziedojiem mūsu
lielākam pārbūves iecerētam projektam pat pandemījas apstākļos. Iesniedzām musu pārbūves pieteikumu Ministrijai septembrī ar
PRISM Partners Inc.lai nodrošināt ka mūsu darbība varētu reāli turpināt atspoguļot mūsu kopējos mērķus un stratēğisko pieeju. Esam
lepni par šo milzu projektu veicināšanu Kristus Dārza Fonda vadībā, ar vizīju uz nākotnes labklājības mērķiem mūsu iemītniekiem.
Starp vairākam idejām un plāniem, darbība vēršās uz jaunumiem sakarā ar likummaiņām Ontario provinces veselības ministrijā un
mūsu nākotnes līgumu parakstīšanai, ikksevišķi iegaumējot patreizējās pārmaiņas uz Ontario Health Teams struktūru.
Šī gada pārskats ietver komitejas šī gada ziņojumus kā arī pēdējā gada darbības kopsavilkumus. Komiteju priekšsēži un locekļi ir
panākuši nesagaidītus sasniegumus vairākos laukos, ieskaitot finānciālā pārzināšanā, līdzekļu vākšanā, aprūpes kvalitātē, valdes
attīstībā un nama uzlabošanā, un ir turpinājuši valdei un vadībai dot vērtīgus un nozīmīgus ierosinājumus kā nodrošināt izcilu apgādi,
uzraudzību un pastavīgu uzlabošanu. Panākumi mājas darbībā un iemītnieku apgādē ir pārsnieguši paredzētās cerības un mērķus,
iksevišķi pateicoties visiem kvalitātes piegadē apzinot pandemījas apstākļu rīkojumus.
Ar prieku ziņojam, ka esam aktīvi sadarbojusies ar Kristus Dārza Fondu vadību, lai turpināt atbalstīt Kristus Dārza Mājas darbību. Mēs
sagaidam vēl plašāku sadarbību ar nākotnes aprūpes prasībām.
Esmu piedalījusies Kristus Dārza vadībai jau 14. gadus, un ar šo gadu jāatkāpjās no priekāsēdes amata. Ceru turpināt darbību
revizījas komitējā, jo arī mūsu ilgadējā, iecienītā Kristus Dārza dibināšanas valdes locekle, Inta Purvs, dodas nopelnītās penzījas
gaitās! Izsaku lielu atzinību valdes kolēģiem, mājas vadībai un darba spēkam, kā arī sabiedrībai- pateicos par ikkatru atbalstu un
uzticību. Esam tik ļoti pateicīgi par ikkatru brīvprātīgo darbinieku! Iksevisķi pateicos par tūvo līdzdalību ar Fonda valdi veicināt mūsu
kopējos mērķus. Prieks redzēt un lepoties, ka Kristus Dārzs turpina aktīvo atzinību un darbību Kanādas apgādes sabiedribā un
pieredzes līmeni, lai varam izplatīt sadarbības iespējas un ar pārliecību sastapt un apietu nākotnes izaicinājumus aprūpes laukā.
Dr. Baiba Zariņa,

Kristus Dārza Mājas Priekšsēde
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