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Vispārīga informācija 
 

Sabiedrības nosaukums Jaunmoku pils 

  

Juridiskā forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums  40003665610 
 

Juridiskā adrese Jaunmoku pils, Tumes pagasts, 
Tukuma novads, Latvija, LV-3139 

 
Dalībnieks 

 
AS “Latvijas valsts meži” (100%) 
Vaiņodes iela 1, 
Rīga, Latvija, LV-1004 

  

  

Valdes locekle Gunta Laursone, Valdes locekle ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību 
atsevišķi līdz 23.09.2019. 
 
Aiva Logina, Valdes locekle ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību 
atsevišķi no 24.09.2019. 
 

 

  
Finanšu gads 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31.decembris 
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Vadības ziņojums 
Darbības veids  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunmoku pils” ir AS „Latvijas valsts meži” meitas uzņēmums (100%), kas dibināts 

2004.gada februārī. Uzņēmuma pamatdarbība ir kultūrvēsturiskā kompleksa apsaimniekošana un muzeja darbība. Kā 

otrs saimnieciskās darbības virziens ir viesmīlības pakalpojumu sniegšana - viesnīcas serviss, telpu nomas pakalpojumi 

semināriem un svinībām, ēdināšanas serviss.  

 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti pārskata periodā  

2019.gads ir sešpadsmitais Uzņēmuma saimnieciskās darbības gads. 2019.gada septembrī uzņēmumā notikušas 

izmaiņas valdes sastāvā. Pārskata periodā ir veikta regulāra Jaunmoku pils kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstīšana, nodrošinot kompleksa sabiedrisko pieejamību. 

 

2019.gada neto apgrozījums no pamatdarbības sastāda 873 597 EUR, kas ir par 116 069 EUR vairāk kā 2018.gadā. 

Neto apgrozījuma palielinājums saistīts ar ieņēmumu pieaugumu par muzeja uzturēšanu. Viesmīlības pakalpojumu 

segmentā realizācijas apjoms 2019. gadā samazinājies par 11%, savukārt muzeja pakalpojumu jomā ieņēmumi pieauguši 

par 11%, kopumā uzņēmumā sastādot 15%  realizācijas apjoma kāpumu.  

Ražošanas izmaksas sastāda 569 683 EUR, kas ir par 2 299 EUR mazāk nekā 2018.gadā. Pārskata periods, pirms 

uzņēmu ienākuma nodokļa, noslēgts ar peļņu 163 620 EUR apmērā.  

Pamatlīdzekļu apsaimniekošanā un iegādē pārskata periodā ieguldīti 151 730 EUR. 

 

Kultūrvēsturiskā kompleksa apsaimniekošana 

2019.gadā veikti darbi, kas uzlabo un atjauno vēsturisko infrastruktūru, vajadzības gadījumā un pieļaujamās 

robežās to modernizējot, funkcionalitātes uzlabošanas nolūkā ar mērķi nodrošināt sabiedriskās pieejamības kvalitāti. 

Investīcijas kultūrvēsturiskajā objektā veiktas par 120 517 EUR.  Pamatojoties uz Jaunmoku pils kompleksa ēku tehniskās 

apsekošanas rezultātiem par kompleksa tehnisko stāvokli, veikti darbi konstatēto defektu novēršanai, lai nodrošinātu 

mitruma izolāciju un nepieļautu tā nokļūšanu ēkas nesošajās konstrukcijās. Pārskata perioda 2.ceturksnī kompleksa 
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teritorijā ir izbūvēta ūdens ņemšanas vieta. Lai nodrošinātu ēku pret laika apstākļu ietekmi, kā arī novērstu apdraudējumu 

ēkas saglabāšanai un apmeklētāju drošībai, pārskata periodā ir izstrādāts un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 

saskaņots būvprojekts kompleksa pils ēkas jumta seguma nomaiņai. 

 

Muzeja darbība 

 Pārskata periodā Jaunmoku muižas kompleksu apmeklējuši 43 010 apmeklētāji. 

 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, 36 muzejizglītojošos pasākumus, 21 izstādes, 440 muzejizglītojošās programmas 

un ekskursijas apmeklējušas 22 084 personas.  

 Veikts darbs ar muzeja krājumu, papildinot krājuma apjomu ar 151 jauniem priekšmetiem. 

  Pārskata periodā Jaunmoku pils muzejam nodrošināts valsts akreditēta muzeja statuss. 

 Stiprinot muzeja personāla kapacitāti, muzeja personāls 2019. gadā apmeklējis 14 profesionālās pilnveides 

pasākumus.  

 Saglabājot sabiedrībai būtiskas vēstures liecības, kas papildinās muzeja ekspozīcijas, 2019. gadā restaurēti 5 

muzeja krājuma priekšmeti un 3 priekšmeti konservēti. 

 Lai radītu lielāku sabiedrības interesi par meža nozīmi un tā vērtībām, veikti pastāvīgo muzeja ekspozīciju 

modernizēšana un ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” noslēguma kārtas realizēšana, ieviešot 

modernus eksponēšanas veidus un iespējas darboties interaktīvi, kas ir saistīts ar videi draudzīgas “zaļās 

domāšanas” ideju veicināšanu.  

 Lai veicinātu kompleksa atpazīstamību, pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu un mārketinga stratēģisko mērķu 

sasniegšanu, tiek izmantoti dažādi mārketinga komunikācijas kanāli – uzturēta uzņēmuma mājas lapa 

www.jaunmokupils.lv un populārāko sociālo tīklu vietņu konti un aktīva komunikācija tajos, publicēta reklāma 

mērķauditorijām atbilstošos digitālajos un drukātajos medijos, nodrošināta informācijas pieejamība publiskajā 

telpā, papildus izplatot preses relīzes, pasākumu afišas un informatīvi materiālus par piedāvājumu, pasākumiem 

un aktualitātēm.  
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Viesu uzņemšanas pakalpojumi 

Viesu uzņemšanas daļa sniedz viesmīlības pakalpojumus, kas sevī ietver telpu nomu dažāda rakstura pasākumiem, 

viesnīcas pakalpojumus un ēdināšanas servisu. 

 Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā darbības virziena apgrozījums ir samazinājies par 11%. Aktīvās 

tūrisma sezonas laikā, no maija līdz septembrim, darbojās kafejnīca/restorāns “Liepaleja”, pārējā gada laikā 

nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi iepriekš rezervētiem klientu pasākumiem. 

 2019.gadā apkalpoti 111 pasākumi. 

 Viesnīcas saimnieciskajā darbībā nodrošinātas ekosertifikāta “Zaļā atslēga” prasības un veikta viesnīcas klientu  

izglītošana dabas resursu taupīšanā.  

 Lai nodrošinātu mārketinga plāna mērķu sasniegšanu, sistemātiski tiek veiktas  pozicionēšanas, apmeklētāju 

skaita un apgrozījuma pieauguma, kā arī mārketinga komunikācijas mērķu aktivitātes – turpinās sadarbības 

līgumu slēgšana ar tūrisma un svinību aģentūrām, regulāri izvietoti informatīvie materiāli interneta vietnēs, 

sociālajos tīklos, drukātajā presē, radio, kā arī caur iesaistīšanos dažādos projektos, nokļūt televīzijas kanālu 

sižetos. 

 

Svarīgākie saimnieciskās darbības notikumi 2019. gadā.  

 Uzturēts Zaļās atslēgas tūrisma ekosertifikāts Jaunmoku pils kompleksam un viesnīcai, ieviešot sertifikāta 

iegūšanas kritēriju izpildi visos uzņēmuma darbības līmeņos. 

 Izstrādāts uzņēmuma 2020.gada budžeta plāns. 

 Pabeigta pastāvīgās muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” noslēguma kārtas realizēšana, 

ieviešot modernus eksponēšanas veidus un iespējas darboties interaktīvi, kas ir saistīts ar videi draudzīgas 

“zaļās domāšanas” ideju veicināšanu. 

 

2020. gada 26.februārī
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SIA “Jaunmoku pils” valdes apliecinājums  
 
 

SIA „Jaunmoku pils” valde apliecina, ka vadības ziņojumā ietvertā informācija ir patiesa un finanšu pārskati 

sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma 

aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 
2019.gads 2018.gads

EUR EUR

Neto apgrozījums 873 597                  757 528                  

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 

iegādes izmaksas (569 683)                 (571 982)                 

Bruto peļņa 303 914              185 546              

Pārdošanas izmaksas (4 665)                     (6 571)                     

Administrācijas izmaksas (143 853)                 (132 302)                 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 8 227                      11 761                    

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (3)                            (274)                        58 160                    

Pārskata perioda peļņa 163 620         58 160           
 

 

2020.gada 24.februārī 
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Bilance 
 

AKTĪVS
31.12.2019. 31.12.2018.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi -                          108                     

KOPĀ -                          108                     

Pamatlīdzekļi

Zemesgabali, ēkas un būves 1 091 329           1 116 818           

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 36 924                48 110                

Pārējie pamatlīdzekļi 140 264              136 283              

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 26 858                6 290                  

KOPĀ 1 295 375           1 307 501           

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1 295 375           1 307 609           

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 710                13 011                

Avansa maksājumi par krājumiem 775                     46                       

KOPĀ 13 485                13 057                

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 270                     2 177                  

Radniecīgo sabiedrību parādi 51                       416                     

Citi debitori 543                     863                     

Nākamo periodu izmaksas 6 142                  2 608                  

KOPĀ 7 006                  6 064                  

Naudas līdzekļi kasē un bankā 320 217              158 250              

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 340 708              177 371              

KOPĀ AKTĪVS 1 636 082      1 484 980       
 

2020.gada 24.februārī 
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Bilance 
 

      PASĪVS            
31.12.2019. 31.12.2018.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR

Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 620 936           1 620 936           

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi (244 346)             (302 506)             

Pārskata gada peļņa 163 620              58 160                

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 1 540 209           1 376 590           

KREDITORI

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 1 078                  6 165                  

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 39 465                13 312                

Parādi radniecīgajām sabiedrībām -                          24 156                

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 011                17 931                

Pārējie kreditori 15 263                13 402                

Uzkrātās saistības 24 058                33 425                

KOPĀ 95 874                108 390              

KOPĀ  KREDITORI 95 874                108 390              

KOPĀ PASĪVS 1 636 082      1 484 980      
 

 

 

2020.gada 24.februārī 
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Naudas plūsmas pārskats 

2019.gads 2018.gads

Eur Eur

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 1 037 543        894 010              

Maksājumi piegādātajiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (449 943)          (455 994)             Izdevumi procentu maksājumiem

Izdevumi nodokļu maksājumiem (274 926)          (234 785)             

Pamatdarbības neto naudas plūsma 312 674           203 231              

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (150 706)          (117 132)             

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (150 706)          (117 132)             

Naudas pieaugums vai samazinājums 161 967           86 100                

Naudas atlikums pārskata gada sākumā 158 250           72 150                

Naudas atlikums pārskata perioda beigās 320 217       158 250         
 

 
 

2020.gada 24.februārī 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 
 

Daļu kapitāls
Uzkrātie 

zaudējumi

Pārskata perioda 

peļņa/ 

(zaudējumi)

Kopā

2017.gada 31.decembrī 1 620 936               (396 007)             93 501                 1 318 430             

Iepriekšējā perioda peļņa -                             93 501                 (93 501)               -                            

Pārskata gada peļņa - -                          58 160                 58 160                  

2018.gada  31.decembrī 1 620 936               (302 506)             58 160                 1 376 590             

Iepriekšējā perioda peļņa -                             58 160                 (58 160)               -                            

Pārskata gada peļņa - -                          163 620               163 620                

2019.gada  31.decembrī 1 620 936               (244 346)             163 620               1 540 209             
 

 

 

2020.gada 24.februārī 

 

 


