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This report will focus on the 2021-2022 operational
year of the Kristus Darzs Latvian Foundation.

Šis ziņojums ietilpst Kristus Darza Latviešu Fonda
2021-2022 darbības gadu.

The KDLF Board conducted their meetings virtually
to remain in communication with the functions of the
Board and respective Committees. The Supervisory
Committee was able to participate in these meetings,
observing that they were carried out in an efficient
and professional manner. Session outcome decisions
were documented appropriately and accessible via
meeting minutes.

Kristus Dārza Latviešu Fonda sanāksmes tika
noturētas virtuālā vidē ar neatlaidīgu sadarbošanos ar
Kristus Dārza Latviešu Mājas valdi un atbilstošām
komitējām
ar
ikdienas
projektu
darbības
pieprasījumiem.
Revizijas
komitejas
locekļi
pieslēdzās Kristus Dārza Fonda sēdēs kuŗi veikti
profesionālā pieejā ar gala lēmumi tika protokolēti.

The year-end financial and Audit reports for the 2021
year have not been completed at the time of this
report, therefore an updated report will be presented at
the 2022 AGM.
Fundraising and a few special events were conducted
virtually throughout the year. As the pandemic
circumstance posed understandable challenges,
limitations and difficulties in fundraising for Kristus
Darzs, it is evident the Foundation continues in its aim
to secure periodic resource support funding for the
Home.
The establishment of a sustainable future for Kristus
Darzs continues to be a critical strategic point for the
Foundation, the Home and the Latvian-Canadian
community. Joint strategic discussions have occurred
between the Foundation and Home Boards to discuss
the future of Kristus Darzs.
It must be said that the Chair of the Foundation
Board, Valda Berzins and the Directors have
continued to improve Kristus Darzs for its residents.
The community should deeply appreciate and extend
gratitude for the commitment and contributions of the
Foundation Board.

Supervisory Committee Members:
Imants Karklins, Dr. Baiba Zarins,
and Dr. Fritz Kristbergs

Zvērināto revidentu ziņojumi par Kristus
Dārza Fondu 2021.gadam nav vēl saņemti lai varētu
pārskatīt laicīgi. Dokumenti būs pieejami Kristus Dārza
Mājas lapā. Saite tiks izsūtīti pa ēpastu visām dalībnieku
organizācijām. Pagājušā gada beigu finanšu pārskats un
revidenta ziņojums, šā ziņojuma iesniegšanas brīdī, vēl nav
pabeigts, tāpēc 2022.g. pilnsapulcē tiks izsniegts
papildinājums.

Līdzekļu vākšana un citi pasākumi pēdējā gadā ir
bijuši saprotoši izaicinoši, Ņemot vērā pandemījas
šķēšļus, gada rezultātā ir pieaugušas pārbuves kapitāla
līdzekļu rezerves.
Ilgspējīgas nākotnes izveide Kristus Dārzam joprojām
is svarīgs stratēģisks mērķis gan Fondam, gan Mājai,
gan arī Latviešu-Kanādiešu sabiedrībai. Fonda
sabiedrības iesaistes sanāksmēs sniedza interesantu
ieskatu par nākotnes vajadzībām un prioritātēm,
saistībā ar Kristus Dārzu. Ir notikušas stratēģiskas
apspriedes starp Fondu un Mājas valdēm, kā arī ar
sabiedrības organizācijām, lai turpināt sarunas par
Kristus Dārza nākotni.
Jāsaka, ka Fonda priekšsēdētāja Valda Bērziņš un
pārējie valdes locekļi turpina uzlabot Kristus Dārzu
iemītnieku labklājību. Sabiedrībai vajadzētu pateikties
Kristus Dārza Fonda valdei par viņu izturību un
devumu pēdējo gadu laikā.
Revizijas komitejas locekļi:
Imants Kārkliņš, Dr. Baiba Zariņa
un Dr. Fritz Kristbergs.

