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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%) 
Vaiņodes iela 1, 
Rīga, Latvija, LV-1004 

  

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

  
Finanšu gads 2016.gada 1.janvāris – 30.jūnijs 
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Vadības ziņojums 

 

2016.gada 18.jūlijā 

 

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  

2016.gads ir trīspadsmitais Uzņēmuma saimnieciskās darbības gads. Pārskata periodā ir veikta regulāra 

Jaunmoku pils kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana, nodrošinot kompleksa 

sabiedrisko pieejamību. 

2016.gada 1.pusgadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 376 175 EUR, kas ir par 118 938 EUR 

vairāk nekā 2015.gada 1.pusgadā. Būtiskākais neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar uzņēmuma 

sniegto viesmīlības pakalpojumu apjoma pieaugumu, kas nodrošinājis šo pakalpojumu realizācijas 

apjoma pieaugumu par 80%. Savukārt pārskata periodā pieprasījums pēc muzeja pakalpojumiem nav 

būtiski mainījies. Uzņēmuma kopējo realizācijas apjoma pieaugums ir 62% apmērā.   

Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 302 407 EUR, kas ir par 61 071 EUR vairāk nekā 2015.gada 

1.pusgadā. 

Pārskata periods noslēgts ar peļņu 24 895 EUR apmērā, savukārt attiecīgajā periodā 2015.gadā 

zaudējumi sastādīja 46 964 EUR.  

Pamatlīdzekļu apsaimniekošanā un iegādē pārskata periodā ieguldīti 137 318 EUR. 

 

Svarīgākie saimnieciskās darbības notikumi 2016. gada pirmajā pusgadā.  

 Dalībnieku kopsapulcē apstiprināti SIA “Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-

2017.gadam taktiskā plāna grozījumi, precizējot stratēģisko mērķu īstenošanas pasākumus un 

sasniegšanas rādītājus. 

 Apstiprināts 2015.Gada pārskats un 2016.gada budžeta plāns.  

 Realizētas projekta “Jaunmoku pils teritorijas labiekārtošanas darbi II.kārta” aktivitātes. 
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 2016.gada pirmajos 6 mēnešos tika turpināts pils telpu remonts, mainīti logi un durvis pils ēkā, 

kā arī atjaunota pils ēkas torņa ieeja un durvis. 

 Veikti remonti pils ēkas telpās, nodrošinot plašāku ēkas telpu pieejamību. 

 Uzsākts darbs pie muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izveides, 

apgūstot Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektam 3 000 EUR apmērā. 

 Izstrādāts kompleksa parka attīstības koncepcijas projekts. 

 Uzsākts aktīvs darbs pie Zaļās atslēgas sertifikāta iegūšanas kritēriju izpildes plāna ieviešanas 

visos uzņēmuma darbības līmeņos. 

 No maija mēneša, uzsākot aktīvo tūrisma sezonu, atjaunota kafejnīcas/restorāna darbība. 

 

2016. gada 3.ceturksnī plānotas sekojošas ieceres.  

 Uzsākt darbu pie uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijas 2018.-2020.g. izstrādes. 

 Uzsākt uzņēmuma 2017.gada budžeta plāna izstrādi. 

 Sagatavot muzeja administratīvo un materiāli tehnisko bāzi veiksmīgai muzeja akreditācijas 

norisei novembra mēnesī. 

 Ar Tukuma novada domes piešķirtā finansējuma atbalstu organizēt kultūras pasākumu 

“Jaunmoku pils 115 gadu jubileja”. 

 Pozicionējot savās vērtībās zaļo domāšanu un atbildīgu attieksmi pret vidi piedalīties biedrības 

“Eizenšteins un Dēli” sadarbībā ar televīzijas kanālu Rīga TV 24 konkursā “Latvijas Zaļākais 

darba kolektīvs. 

 

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. Maijā veiksmīgi noslēgušies pils ēkas pamatu hidroizolācijas, 

lietus kanalizācijas un drenāžas izveides 2. kārtas darbi, kas uzsākti 2014.gadā veicot 1.posmu pils ēkas 

ZA fasādei.  

Kopējās investīcijas 2016. gada 6 mēnešos ir 137 tūkst. EUR, tai skaitā 95% no tām ieguldīti kompleksa 

ēku atjaunošanā.  
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Muzejs 

Pārskata periodā Jaunmoku muižas kompleksu apmeklējuši 13 500 apmeklētāji. Muzeja pastāvīgo 

ekspozīciju un 5 tematiskos pasākumus apmeklējušas 8638 personas. 29.04. Jaunmoku pils parkā 

norisinājās Tukuma novada skolu audzēkņiem organizētais Dabas dienas pasākums, kurā piedalījās 

200 skolēni no Tukuma novada skolām. Skolēni mācījās kā stādīt mežu, klausījās par parka 

iemītniekiem un darbojās kopā ar AS “Latvijas valsts meži” tīru mežu aizstāvi Cūkmenu. 21.05. 

norisinājās Starptautiskās Muzeju nakts pasākums, kurš piesaistīja 1800 apmeklētājus. Aktīvi noris 

gatavošanās muzeja gada lielākajam kultūras pasākumam “Jaunmoku pils 115 gadu jubileja”, kurš 

notiks 10.07. Sabiedrības informēšanas nolūkā par pasākuma aktivitātēm, organizēta informatīvā 

kampaņa – 115.fakti par Jaunmoku pili, kurā īpaši tiek uzsvērta objekta kultūrvēsturiskā nozīme, 

vērtība un unikalitāte. 

Tika veikti ieguldījumi muzeja pakalpojuma pilnveidošanai. Turpinājās darbs pie pils pirmā stāva salonu 

jūgendstila interjera izveides un muzeja krājuma priekšmetu restaurācija. 

Noslēgts līgums par muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” realizāciju 3 

kārtās. Uzsākts darbs pie 1.kārtas realizēšanas. 

 

Viesu uzņemšana  

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

pasākumiem, viesnīcas pakalpojumus un ēdināšanas servisu. 

Salīdzinājumā ar 2015.gada pirmo pusgadu, 2016. gada pirmajā pusgadā darbības virziena apgrozījums 

ir palielinājies par 80%, nodrošinot budžetā plānoto apgrozījuma rādītāju izpildi par 97%. Apkopojot 

par pakalpojumu sniegšanu noslēgtos līgumus ar klientiem, tiek prognozēts, ka gada apgrozījums viesu 

uzņemšanas pakalpojumiem būs lielāks nekā 2015.gadā. 

Maijā uzsākta aktīvā tūrisma sezona, kuras ietvaros savu darbību atjauno kafejnīca/restorāns 

“Liepaleja”.   

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. 
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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 
 

 
2016.gada 

Janvāris-Jūnijs

2015.gada 

Janvāris-Jūnijs

Eur Eur

Neto apgrozījums 376 175              257 237              

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 

iegādes izmaksas (302 407)             (241 336)             

Bruto peļņa vai zaudējumi 73 768                15 901                

Pārdošanas izmaksas (2 437)                 (3 336)                 

Administrācijas izmaksas (51 881)               (61 309)               

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 501                  2 500                  

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (56)                      (673)                    

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -                          (17)                      

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 24 895                (46 934)               

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                          -                          

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām -                          -                          

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 24 895           (46 934)          
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Bilance 
AKTĪVS

Piezīme 30.06.2016. 31.12.2015.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Eur Eur

Nemateriālie aktīvi

Citi nemateriālie ieguldījumi 2 634                  -                          

KOPĀ 2 634                  -                          

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas un inženierbūves 1 192 820           1 159 063           

Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces 49 094                56 018                

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 108 115              93 278                

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 6 444                  20 678                

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem - -                          

KOPĀ 1 356 473           1 329 037           

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1 359 107           1 329 037           

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 723                8 227                  

Avansa maksājumi par krājumiem 89                       -                          

KOPĀ 12 812                8 227                  

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 216                     291                     

Radniecīgo sabiedrību parādi 4 667                  869                     

Citi debitori 4 930                  2 377                  

Nākamo periodu izmaksas 4 127                  3 988                  

Uzkrātie ieņēmumi -                          516                     

KOPĀ 13 940                8 041                  

Nauda un naudas ekvivalenti 83 967                82 725                

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 110 719              98 993                

KOPĀ AKTĪVS 1 469 826      1 428 030      
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Bilance  
PASĪVS

Piezīme 30.06.2016. 31.12.2015.

PAŠU KAPITĀLS Eur Eur

Akciju vai daļu kapitāls 1 620 936           1 620 936           

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesegtie (zaudējumi) (392 474)             (434 536)             

pārskata gada peļņa 24 895                42 062                

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 1 253 357           1 228 462           

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Parādi radniecīgajām sabiedrībām - -

Atliktā nodokļa saistības 59 220                59 220                

KOPĀ 59 220                59 220                

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 29 877                14 024                

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 412                  8 999                  

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 57 255                57 255                

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27 464                23 850                

Pārējie kreditori 18 819                13 108                

Uzkrātās saistības 16 422                23 112                

KOPĀ 157 249              140 348              

KOPĀ  KREDITORI 216 469              199 568              

KOPĀ PASĪVS 1 469 826      1 428 030      
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Naudas plūsmas pārskats 

2016.gada 

1.pusgads

2015.gada 

1.pusgads

Eur Eur

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 461 172              318 935              

Maksājumi piegādātajiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (205 194)             (182 535)             Izdevumi procentu maksājumiem -                          -                          

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (120 418)             (88 249)               Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem 135 560              48 151                

Pamatdarbības neto naudas plūsma 135 560              48 151                

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (137 318)             (73 846)               

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (137 318)             (73 846)               

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi, finansējums 3 000                  -                          

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai -                          -                          

Finansēšana darbības neto naudas plūsma 3 000                  -                          

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums 1 242                  (25 695)               

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 82 725                88 171                

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 83 967           62 476           
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

Daļu kapitāls Uzkrātie zaudējumi
Pārskata perioda 

peļņa/ (zaudējumi)
Kopā

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

Iepriekšējā perioda zaudējumi -                                93 472                   (93 472)                  -                               

Pārskata gada peļņa - -                             42 062                   42 062                     

2015.gada 31.decembrī 1 620 936                 (434 536)                42 062                   1 228 462                

Iepriekšējā perioda peļņa -                                42 062                   (42 062)                  -                               

Pārskata gada peļņa - -                             24 895                   24 895                     

2016.gada 30.jūnijā 1 620 936                 (392 474)                24 895                   1 253 356                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


