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LR SATIKSMES MINISTRIJAS  

VAS „LATVIJAS JŪRAS  
ADMINISTRĀCIJA” 

KUĢU UN OSTU AIZSARDZĪBAS  
INSPEKCIJAI                  

Par autortiesībām 
 

Atzīta aizsardzības organizācija SIA „SC GROUP” vēlas vērst Jūsu uzmanību uz to, ka 
pēdējā laikā ir konstatējamas negatīvas tendences, proti, ka SIA „SC GROUP” izstrādāto plānu 
atsevišķas sadaļas un uzņēmuma logo tiek izmantots citu organizāciju izstrādātajos plānos 
veiktajās apmācībās, kā apmācību apliecinājums un tas tiek veikts bez SIA „SC GROUP” 
atļaujas un informēšanas.  

Vēlos atzīmēt, ka SIA „SC GROUP” izstrādātie plāni un to sadaļas, autoru sagatavotā 
apmācību, nodarbību un mācībās izmantojamā metodika un/vai metodiskie materiāli ir 
uzskatāmas par autordarbiem, kurus aizsargā Autortiesību likuma normas 

SIA „SC GROUP” izstrādāto plānu vai to sadaļu izmantošana arī apmācību veikšanai, autoru 
sagatavotie metodiskie materiāli ir ne tikai autortiesību pārkāpums, bet var nodarīt būtisku 
kaitējumu arī VAS „Latvijas Jūras Administrācija” sasniedzamajiem mērķiem.  

Proti, apstiprinot kādu plānu, vai saņemot apmācību apliecinājumu, kur ir izmantotas SIA 
„SC GROUP” plāna sadaļas vai logo bez tā ziņas un atļaujas, SIA „SC GROUP”, saskaņā ar 
Autortiesību likuma 69.panta pirmās daļas 2. un 6. punktu var prasīt kā sava darba izmantošanas 
aizliegumu, tā arī kontrafakta eksemplāru iznīcināšanu.  

Šādu prasījumu rezultātā apstiprinātais plāns zaudētu savu nozīmi, jo no tā tiktu izņemtas 
atsevišķas sadaļas. Savukārt logo izmantošanu varētu uzskatīt arī par maldināšanu, proti, logo 
tiek saistīts ar noteiktas firmas vārdu, šajā gadījumā ar SIA „SC GROUP”, bet faktiski nekāda 
sakara ar firmu nav. Turklāt SIA „SC GROUP” var prasīt iznīcināt visus dokumentus, kur tiek 
izmantots firmas logo, šajā gadījumā apmācību apliecinājumus. Vienlaicīgi sabiedrībā varētu 
rasties bažas par valsts institūciju lomu tiesiskuma nodrošināšanā.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un mūsu sekmīgo sadarbību, aicinām informēt SIA „SC 
GROUP” par to plānu vai sadaļu izmantošanu, tai skaitā apmācību apliecinājumu citu personu 
iesniegtajos vai uzrādītajos darbos pirms to apstiprināšanas, lai līdz plānu apstiprināšanai varētu 
atrisināt ar autortiesībām saistītos jautājumus. Par personām, kas nodrošina SC „GROUP” 
darbību un kurām ir dotas tiesības parakstīt apmācību apliecinājumus, kuros tiek izmantots 
uzņēmuma logo un/vai pārstāvēt Atzītu aizsardzības organizāciju SIA „SC GROUP”, Jums ir 
iesniegta pamatinformācija, šo personu CV un profesionālās sagatavotības apliecinājuma 
kopijas.  

 
Cerot uz sapratni un ar cieņu 
direktors                                                                                                           Ivars Kurpnieks 
  
 


