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Vispārīga informācija 
 
 

Uzņēmuma nosaukums Jaunmoku pils 
  

Juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums  40003665610 
Rīga, 2004.gada 16. februāris  

  

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

  

Dalībnieks AS „Latvijas valsts meži” (100%) 
Kristapa iela 30, 
Rīga, Latvija, LV-1046 

  

Valdes loceklis Gunta Laursone, Valdes locekle ar tiesībām 
pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi 

  
Darbības pārskata periods 2015.gada 1.janvāris – 30.jūnijs 
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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 darbības apraksts pārskata periodā  

2015.gads ir divpadsmitais Uzņēmuma saimnieciskās darbības gads. Pārskata periodā ir veikta 

regulāra Jaunmoku pils kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana, 

nodrošinot kompleksa sabiedrisko pieejamību. 

2015.gada 1.pusgadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 257 237 EUR, kas ir par 24 795 

EUR mazāk nekā 2014.gada 1.pusgadā. Būtiskākais neto apgrozījuma samazinājums saistīts 

ar uzņēmuma sniegto viesmīlības pakalpojumu apjoma samazinājumu. Savukārt pārskata 

periodā ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc muzeja pakalpojumiem, kas nodrošinājis 

muzeja pakalpojumu realizācijas apjoma pieaugumu par 94%. Uzņēmuma kopējo realizācijas 

apjoma samazinājumu 13% apmērā veido  sniegto viesmīlības pakalpojumu  pieprasījuma 

samazināšanās pārskata periodā.   

Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 240 606 EUR, kas ir par 8 879 EUR vairāk nekā 

2014.gada 1.pusgadā. 

Pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem 46 934 EUR apmērā, savukārt attiecīgajā periodā 

2014.gadā bija peļņa 11 318 EUR. Šo rādītāju ietekmējusi gan viesmīlības pakalpojumu 

pircēju paradumu maiņa, gan darbaspēka un materiālo resursu cenu kāpums. 

 

Svarīgākie saimnieciskās darbības notikumi 2015. gada pirmajos sešos mēnešos.  

 Apstiprināts SIA “Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2017.gadam 

taktiskais plāns, precizējot stratēģisko mērķu īstenošanas pasākumus un sasniegšanas 

rādītājus. 

 Apstiprināts Mārketinga plāns 2015.-2017. gadam. 

 Sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju realizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts 

projekts darbaspēka kvalifikācijas celšanai, kura rezultātā darbinieki apguva apmācību 

kursu “Produkta vai pakalpojuma pozicionēšana”. 
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 Saņemts LR Kultūras ministrijas finansējums projektu konkursā “Par valsts 

finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, 

autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” 857.00 EUR muzeja 

krājuma glabātuves aprīkojumam. 

 2015.gada marta mēnesī tika veikta uzņēmuma pasākuma plāna darba aizsardzībā un 

Darba vides riska faktoru novērtējuma aktualizēšana.  

 Lai nodrošinātu personas datu apstrādi atbilstoši likumdošanas prasībām, veikta 

uzņēmumā esošās informācijas klasificēšana un izveidots uzņēmuma datu apstrādes 

sistēmas iekšējo normatīvo dokumentu kopums. 

 Izveidota un ieviesta suvenīru uzskaites un realizācijas sistēma. 

 Tika veikta uzņēmuma darbības analīze pārdošanas un klientu piesaistes jomā, ar 

mērķi uzlabot uzņēmuma pārdošanas procesus.  

  

2015. gada 3.ceturksnī plānotas sekojošas ieceres.  

 Uzsākt darbu pie SIA “Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas pārskatīšanas laika 

posmam līdz 2018.gadam.  

 Uzsākt gatavot SIA “Jaunmoku pils” 2016.gada budžeta plānu.  

 Izstrādāt SIA “Jaunmoku pils” darba samaksas sistēmu.  

 Uzsākt pils ēkas ziemeļu ieejas kāpņu atjaunošanu. 

 Turpināt logu maiņa pils ēkai. 

 

Kompleksa apsaimniekošana 

Tika veikti darbi, kas uzlabo un atjauno vēsturisko infrastruktūru, vajadzības gadījumā un 

pieļaujamās robežās to modernizējot, funkcionalitātes uzlabošanas nolūkā ar mērķi nodrošināt 

sabiedriskās pieejamības kvalitāti. Pārskata periodā tika veiktas investīcijas kultūrvēsturiskā 

objekta pils ēkas logu nomaiņai, pils telpu remontu veikšanai un uzlabota kompleksa apsardzes 

sistēma. Turpinās pils ēkas pamatu hidroizolācijas, lietus kanalizācijas un drenāžas izveides 

darbi, kas tiks realizēts trīs kārtās. 2014.gadā tika veikts 1.posms pils ēkas ZA fasādei. Jūnijā 

uzsākts iepirkuma process “Jaunmoku pils teritorijas labiekārtošanas darbi II kārta”, darbu 

veikšana plānota septembrī – oktobrī.   

Kopējās investīcijas 2015. gada 6 mēnešos ir 62 tūkst. EUR, tai skaitā 78% no tām ieguldīti 

kompleksa ēku atjaunošanā.  
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Muzejs 

Pārskata periodā klientu pieprasījums pēc Uzņēmuma piedāvātajiem muzeja pakalpojumiem 

ir pieaudzis. Salīdzinājumā ar 2014.gada pirmajiem 6 mēnešiem, muzeja pakalpojumu 

apgrozījums un apmeklētāju skaits ir palielinājies par 94%. Ievērojamais rādītāju pieaugums 

sasniegts ar izstāžu un pasākumu rīkošanas aktivitātēm. Pārskata periodā iekārtotas 5 

mākslas/vēstures izstādes un noorganizēti 5 muzeja pasākumi. Nozīmīgākie šī perioda 

pasākumi bija Latvijas medību trofeju izstāde “Jaunmokas 2015”, kas piesaistīja 2242 

apmeklētājus un Muzeju nakts pasākums “Rainis un Aspazija jeb Jānīt’s zaķa medībās”, kas 

tika veidots kopā ar Latvijas medību trofeju izstādes noslēguma pasākumu “Pavasara 

ugunskurs ziedonī”, kurā piedalījās 3040 dalībnieki. 2015.gada pirmajos 6 mēnešos muzeju 

apmeklēja 13 893 personas.  

 

 

 

Tika veikti ieguldījumi muzeja pakalpojuma pilnveidošanai. Lai uzlabotu muzeja pieejamību 

un sniegtu sabiedrībai iespēju pašiem pilnveidot savas zināšanas, izstrādāta un uzstādīta jauna 

interaktīva ekspozīcija(interaktīvs kiosks) par Armitsteda dzimtu un muižas vēsturi. 

Turpinājās darbs pie pils pirmā stāva salonu jūgendstila interjera izveides. Lai pilnvērtīgāk 

radītu 20.gs.sākuma gaisotni pilī, iegādāta jūgendstila formās veidota viesistabas iekārta, kas 

atrodas restaurācijā. 

 

Viesu uzņemšana  

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

rakstura pasākumiem, viesnīcas pakalpojumus un ēdināšanas servisu. 

Salīdzinājumā ar 2014.gada pirmajiem 6 mēnešiem, 2015. gada pirmajos 6 mēnešos darbības 

virziena apgrozījums ir samazinājies par 40%. Darbības rezultātu un ieņēmumu samazinājumu 

40%

9%10%

41%

Muzeja apmeklētāju struktūra 2015.gada 1.pusgadā

Individuālie
apmeklētāji

Tūristi grupās

Skolēni grupās

Pasākumu apmeklētāju
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galvenokārt ietekmējis apstāklis, ka laikā no 18.04.-17.05. izstādei tika slēgta viesmīlības 

pakalpojumu sniegšanas lielākā zāle, kā arī apstāklis, ka viesmīlības pakalpojumu aktīvā 

sezona 2015.gadā novirzījusies aptuveni par mēnesi. Gada griezumā tiek prognozēts, ka 

apgrozījums izlīdzināsies ar budžetā plānoto. 

Ar 17.04. uz aktīvās tūrisma sezonas laiku tika atvērta kafejnīca “Liepaleja”, kuru plānots slēgt 

20.09. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, kafejnīcas ieņēmumi pieauguši par 

70%. 

2015.gada 1.pusgadā tika apkalpoti 6462 viesi, no kuriem 84% bija kāzu vai citu 

svinību viesi, bet 16%  semināru un konferenču dalībnieki (vidējais semināra dalībnieku skaits 

20-30 dalībnieki). 
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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 
 

 
2015.gada 

Janvāris-Jūnijs

2014.gada 

Janvāris-Jūnijs

Eur Eur

Neto apgrozījums 257 237              282 032              

Pārdotās produkcijas izmaksas (240 606)             (231 727)             

Bruto peļņa 16 631                50 305                

Pārdošanas izmaksas (3 336)                 (1 707)                 

Administrācijas izmaksas (61 309)               (43 789)               

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 500                  14 271                

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (673)                    (7 253)                 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (17)                      (144)                    

Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem (46 204)               11 683                

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis -                          -                          

Pārējie nodokļi (730)                    (365)                    

Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) (46 934)          11 318           
 

 

 
2015.gada 31.augustā  
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Bilance 
 

AKTĪVS

Piezīme
30.06.2015. 31.12.2014.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Eur Eur

Nemateriālie aktīvi

Citi nemateriālie ieguldījumi -                          -

KOPĀ -                          -                          

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas un būves 1 147 871           1 153 652           

Iekārtas un mašīnas 64 388                72 965                

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 91 154                83 517                

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 1 053                  1 053                  

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1 311                  265                     

KOPĀ 1 305 777           1 311 452           

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1 305 777           1 311 452           

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 5 116                  6 335                  

Avansa maksājumi par precēm -                          

KOPĀ 5 116                  6 335                  

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 8 954                  1 637                  

Radniecīgo uzņēmumu parādi 424                     

Citi debitori 8 999                  1 877                  

Nākamo periodu izmaksas 986                     1 228                  

Uzkrātie ieņēmumi -                          110                     

KOPĀ 18 939                5 276                  

Nauda un naudas ekvivalenti 62 476                88 171                

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 86 531                99 782                

KOPĀ AKTĪVS 1 392 308      1 411 234      
 

 
 

2015.gada 31.augustā  
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Bilance  

 
PASĪVS

Piezīme 30.06.2015. 31.12.2014.

PAŠU KAPITĀLS Eur Eur

Daļu kapitāls 1 620 936           1 620 936           

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesegtie (zaudējumi) (434 536)             (528 008)             

pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) (46 934)               93 472                

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 1 139 466           1 186 400           

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no radniecīgiem uzņēmumiem -                          -                          

Atliktā nodokļa saistības 60 885                60 885                

KOPĀ 60 885                60 885                

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no radniecīgiem uzņēmumiem 42 672                42 672                

No pircējiem saņemtie avansi, drošības naudas 27 730                9 809                  

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 11 911                6 202                  

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem 61 014                61 020                

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 967                13 903                

Pārējie kreditori 13 139                9 933                  

Nākamo periodu ieņēmumi 46                       -                          

Uzkrātās saistības 19 478                20 410                

KOPĀ 191 957              163 949              

KOPĀ  KREDITORI 252 842              224 834              

KOPĀ PASĪVS 1 392 308      1 411 234      
 

 
 
 
2015.gada 31.augustā  
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Naudas plūsmas pārskats  

2015.gada 

Janvāris-Jūnijs

Eur

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no pamatdarbības 87 346                

Samaksa piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā alga (182 535)             

Izdevumi nodokļa maksājumiem (88 249)               

Pamatdarbības neto naudas plūsma (183 438)             

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu iegāde (73 846)               

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas -                          

Saņemtie procenti -                          

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (73 846)               

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtie finansējumi 231 589              

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai -                          

Finansēšana darbības neto naudas plūsma 231 589              

Naudas pieaugums (25 695)               

Nauda pārskata gada sākumā 88 171                

Nauda pārskata perioda beigās 62 476           

 

 
2015.gada 31.augusts  
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 

Daļu kapitāls Uzkrātie zaudējumi
Pārskata perioda 

peļņa/ (zaudējumi)
Kopā

2013.gada 31.decembrī 1 620 936                 (510 433)                (17 575)                  1 092 928                

Iepriekšējā perioda zaudējumi -                                (17 575)                  17 575                   -                               

Pārskata gada peļņa - -                             93 472                   93 472                     

2014.gada 31.decembrī 1 620 936                 (528 008)                93 472                   1 186 400                

Iepriekšējā perioda peļņa -                                (93 472)                  93 472                   -                               

Pārskata gada peļņa - -                             (46 934)                  (46 934)                    

2015.gada 30.jūnijā 1 620 936                 (621 480)                140 010                 1 139 466                

 
 

 
2015.gada 31.augustā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


