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Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ir nevalstiska organizācija.  
Tā apvieno lielos un mazos privāto mežu īpašniekus, uzņēmumus, 
organizācijas un pašvaldības, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas 
mežs. Biedrība ir atvērta ikvienam meža īpašniekam, kurš atbalsta LMIB 
statūtos ietvertos principus.

Meža īpašnieks var iestāties organizācijā individuāli, vai arī būt 
biedrs kādā meža īpašnieku asociācijā, biedrībā vai kooperatīvā, kas  
savukārt ir LMIB biedrs. Neatkarīgi no tā, vai meža īpašnieks ir biedrs  
vai nav, viņa intereses tik un tā tiek pārstāvētas, jo LMIB mērķis ir 
veicināt ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību 
Latvijā, veidojot tādu mežsaimnieciskās darbības vidi, kur normatīvie  
akti netraucē pamatotu saimniecisko lēmumu pieņemšanu un valsts  
pārvalde izveidojusi racionālas un efektīvas administratīvās procedūras,  
kas nekavē uzņēmējdarbību. 

Iestājoties LMIB, biedri ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt 
biedrības galvenajiem darbības virzieniem un darbības pamatprincipam – 
mežsaimniecība ir uzņēmējdarbība ar mērķi gūt peļņu no meža zemes 
apsaimniekošanas, respektējot arī citus meža apsaimniekošanas mērķus.  
Lai valstī tiktu ievērotas meža īpašnieku intereses meža apsaimniekošanā, 
LMIB veic virkni aktivitāšu, piemēram,:
• ierosina pārskatīt un uzlabot tos normatīvos aktus, kas traucē meža 

īpašniekam pieņemt ekonomiski pamatotus mežsaimnieciskos  
lēmumus;

• rosina valsts iestādes vienkāršot dažādu atļauju izsniegšanas proce- 
dūras mežsaimniecībā, tai skaitā meža ieaudzēšanā;

• līdzdarbojas darba grupās par mežsaimniecības atbalsta pasākumiem, 
kas tiek finansēti valsts un ES programmu ietvaros;

• iestājas, lai valstī darbotos kompensāciju sistēma, kuras ietvaros meža 
īpašnieks saņem uz tirgus principiem balstītu, ekonomiski pamatotu 
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

• veicina meža īpašnieku kompetences un zināšanu palielināšanos par 
mežsaimnieciskajiem, tiesiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem.

LMIB koordinē biedru tiesisko interešu pārstāvību valsts, pašvaldību 
vai citās institūcijās, veido dialogu ar dažādām meža nozares interešu 
grupām par biedrības kompetencē esošajiem jautājumiem un savas 
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kompetences ietvaros pārstāv biedru viedokli dialogā ar valsts, pašvaldību 
un citām institūcijām un meža nozares interešu grupām, informē 
sabiedrību par biedru viedokli dažādos ar biedrības darību saistītajos  
jautājumos. Biedrības uzdevums ir arī pozitīva meža īpašnieka tēla  
veidošana sabiedrībā un Latvijas meža īpašnieku viedokļa pārstāvēšana  
arī ārpus valsts robežām. Tāpēc LMIB aktīvi darbojas Eiropas meža īpaš- 
nieku konfederācijā (CEPF), kur tās pārstāvis ir ievēlēts par organizācijas  
valdes locekli un ir biedrs Eiropas zemes īpašnieku organizācijā (ELO).  
Biedrība ir pārstāvēta arī Eiropas komisijas sociālā dialoga grupā Mež- 
saimniecības un korķa koka izmantošanas jautājumos.

Meža īpašnieku biedrība ir dibināta 2005. gada septembrī. Desmit 
gadu laikā LMIB ir kļuvusi par galveno meža īpašnieku interešu aizstāvi, 
savu darbību orientējot uz spēku apvienošanu, sadarbību un pārstāv- 
niecību dažādās organizācijās. Gadsimta sākumā Latvijā bija vairākas 

Latvijas meža īpašnieku biedrības mērķis ir veicināt ilgtspējīgas un  
ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā,  

tādēļ tā pārstāv visu meža īpašnieku intereses.
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organizācijas, kas iestājās par meža īpašnieku interesēm. 2008. gadā Latvijas 
meža īpašnieku apvienību sanāksmē tika pieņemts lēmums, ka turpmāk 
meža īpašnieku intereses Latvijas un starptautiskās organizācijās pārstāvēs 
Meža īpašnieku biedrība, kas 2011. gadā mainīja nosaukumu uz Latvijas 
Meža īpašnieku biedrība. Biedrība ir parakstījusi sadarbības memorandu 
ar Zemkopības ministriju un Latvijas Mednieku asociāciju. Darbošanās 
vairākās organizācijās – Meža konsultatīvajā padomē, Meža attīstības  
fonda Konsultatīvajā padomē, Medību saimniecības attīstības fonda 
Konsultatīvajā padomē, Paneiropas meža sertifikācijas sistēmas (PEFC)  
Latvijas vadības grupā, biedrībā Zaļās mājas – nodrošina informācijas  
apriti un iespēju aktīvi paust un aizstāvēt meža īpašnieku intereses.
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