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Gimtinė – Liaudginų kaimas Batakių valsčiuje (Tauragės r.). 
1947 m. baigė Skaudvilės gimnaziją, 1952 m – LŽŪA Miškų ūkio 
fakultetą.  
Gamybinė veikla  miškotvarkos įmonėje Miško projektas:  
1951-1959 taksatoriaus padėjėjas, inžinierius, nuo 1954 - būrio 
vedėjas.  
Mokslinė veikla Miškų institute: 
1960-1963  stacionarinė aspirantūra 
1963-1969  vyr. mokslinis bendradarbis 
1970-1994 miškotvarkos ir miško taksacijos skyriaus vedėjas 
Pedagoginė veikla LŽŪA miškotvarkos katedroje: 
1957-1959 dėstytojas (ne pagrindinės pareigos)  
1994-1997 profesorius (ne pagrindinės pareigos)  
LŽŪA taryba 1996  suteikė profesoriaus mokslo vardą.  
  
 
. 



Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
  -  miškų inventorizavimo metodai, taisyklės, normatyvai;  
  -  miškų tvarkymo dirvožemių tipologiniu pagrindu metodas ir 
taisyklės, miško ūkio organizavimas ir tobulinimas; 
  -  miškų kirtimo amžiai ir būdai, miško naudojimas, pagrindinių 
kirtimų normos projektavimas-prognozavimas, daugiatikslis miško 
naudojimas; 
 -  miškų skirstymas į grupes ir kategorijas, miškingumo, medynų 
rūšinės sudėties ir amžiaus struktūros  optimizavimas;  
- medynų našumo bei sortimentinės struktūros vertinimas. 
   Publikacijos: 245 moksliniai darbai, leidiniai, straipsniai, 
  10 monografijų, 50 pranešimų konferencijose, simpoziumuose, 
per 40 efektyvių rekomendacijų,  pastovūs kontaktai su diegėjais. 



     Vienas iš reikšmingiausių darbų – miškų tvarkymo augaviečių 
pagrindu metodo ir jo diegimo taisyklių sukūrimas.         
      1959 m. vadovaujant M.Vaičiui Dubravos miško masyvo bazėje 
buvo atliekamas detalus dirvožemių tyrimas. Paruošti dirvožemių ir 
augaviečių planšetai ir planai. Ieškota būdų plačiau diegti į gamybą. 
      1960 m. dirvožemių kartografavimo bazėje pradėti gamybiniai 
bandomieji sklypinės miškotvarkos darbai, pagal. J. Kenstavičiaus 
metodiką.  
    Šių darbų išdavoje buvo paruoštas supaprastintas dirvožemių 
tyrimo metodas ir įgyvendintas miškotvarkoje visai naujas principas 
- miškų tvarkymas dirvožemio tipologiniu pagrindu. 
 
    Lietuvos miškų tvarkymo dirvožeminiu–tipologiniu pagrindu 
taisyklės (1966, Kenstavičius, Vaičys).  



Sklypinio miškotvarkos metodo esmė 

-  supaprastintas dirvožemio tyrimas ir kartografavimas; 
-  patikslintos taksacijos instrumentiniu būdu naudojimas; 
-  miško suskirstymas į pastovius ūkinius ir taksacinius sklypus, 
nustatant tikslinę bei optimalią medyno sudėtį brandos amžiuje ir 
ūkines priemones tokiems medynams suformuoti; 
-  darbo blokų, sujungiant į juos visų rūšių kirtimus, projektavimas; 
-  smulkesnio mastelio kartografijos medžiaga  ir išsamesnės 
informacijos pateikimas joje; 
- miškų ūkio organizacijos ir išvystymo dirvožeminiu-tipologiniu 
pagrindu projekto programa. 



 Sklypinio metodo principai išdėstyti J.Kenstavičiaus disertacijose: 
 Dalinės matuojamosios-perskaičiojamosios taksacijos 
pritaikymas, tvarkant Lietuvos miškus sklypiniu metodu (1964 m., 
LŽŪA mokslinė taryba). 
 Lietuvos miškų tvarkymo dirvožeminiu-tipologiniu pagrindu 
teorija ir praktika (1988 m., Maskvos technikos institutas, vadovas 
akad. N.P. Anučinas).  
 
     Pagrįstai galima tvirtinti, kad pirmosios nacionalinės miškų 
tvarkymo taisyklės gimė remiantis visu to meto Lietuvos moksliniu 
kūrybiniu potencialu, o ypač reikšmingas buvo J.Kenstavičiaus ir 
M.Vaičio indėlis. 



 
 
 

Sklypiniu metodu Lietuvos miškai tvarkomi jau 
penktą miškotvarkos ciklą 

 
(1966-1977, 1978-1987, 1988-2002, 2001-2012, 2011-2022) 

 
 
 1966-1977 m. miškotvarka pradžioje pastovių sklypų ribas žymėjo 

vietovėje, tačiau vėliau formavo tik kameraliniu būdu.  
Kartografija: planšetų albumas M 1:10000 (dėl techninių kliūčių 
nebuvo pagaminti M 1:5000), dirvožeminių–tipologinių grupių, 
medynų, ūkinių priemonių ir įrenginių planai M 1:15000.  
  



  1978-1987 m.vyko pakartotinas miškų tvarkymas augaviečių 
pagrindu, patobulinti arba naujai spręsti šie uždaviniai: 
- normatyvų ir projektinių sprendimų perimamumas, taksacinių sklypų ribų 
stabilizavimas; 
- tikslinių medynų nustatymas ne tik ūkiniams bet ir vandens apsauginiams 
bei rekreaciniams miškams;  
- technologinis miškų tvarkymas ir ūkinių priemonių koncentravimas 
darbo blokuose; 
-  instrumentinė taksacija atrankiniais metodais visuose medynuose; 
-  kirtimų plano sudarymas ir materialinis-piniginis biržių įvertinimas;  
 - ekonominis ir kadastrinis miškų ir miško žemių vertinimas; 
 - autorinės priežiūros įdiegimas įpusėjus reviziniam periodui;  
 - platus ESM panaudojimas. 
„Lietuvos miškų pakartotinio tvarkymo augimviečių pagrindu taisyklės" ir 
"Miškų ūkio organizavimo ir išvystymo projekto programa"(1979).    
Pagrindiniai autoriai - J.Kenstavičius, A.Rutkauskas. 



    Miškotvarkos augaviečių pagrindu metodo pagrindinė teigiama 
pusė - ūkinių priemonių projektavimas taksaciniais sklypais pagal 
tikslinių ir etaloninių medynų principus, pagerinęs Lietuvos miškų 
išteklių kokybę ir būklę. 
   Tai ne kartą buvo konstatuota analizuojant miškų fondo dinamika 
ir ūkinę veiklą. Gerokai prisidėjo ir projekto įgyvendinimo kontrolė 
autorinės priežiūros metu.  
    Detaliau 1967-1976 ir 1978-1987 metų miškotvarkos rezultatai 
apibendrinti J.Kenstavičiaus ir A.Bruko leidiniuose:  
Lietuvos TSR miškų tvarkymo augimviečių pagrindu rezultatai ir 
metodinės rekomendacijos (1984). 
 Lietuvos miškų pakartotino tvarkymo augimviečių pagrindu 
rezultatai ir naudojimo perspektyvos (1994).  

 



Sklypinio  metodo  organizaciniai-metodiniai trūkumai 

- praktiškai atsisakyta pastovių ir ūkinių sklypų ribų žymėjimo 
natūroje, todėl sklypų ribos nebuvo stabilizuotos; 

- kai kurių ūkinių darbų instrukcijos liko nepakeistos; 
- nepasiteisino ir ūkiniai sklypai tiek dėl darbo imlumo, tiek dėl 

nepakankamo pagrįstumo; 
-   neįgyvendinti liko ir suprojektuoti darbo blokai; 
-  kompleksinis ūkininkavimas tūrio ugdymo principu;  
-   nukrypta nuo miškotvarkos  projektinių sprendimų. 



 1988 m. pradėtas trečias miškotvarkos augaviečių pagrindu 
ciklas dėl įvairių priežaščių tęsėsi 14 metų (iki 2002). 
Patobulinti esami arba parengti iš naujo inventorizavimo ir 
projektavimo normatyvai: medynų augimo ir našumo 
matematiniai modeliai (Kuliešis), medynų prekinė struktūra 
(Kenstavičius, Kuliešis), maksimaliai produktyvių medynų 
auginimo normatyvai (Kairiūkštis, Juodvalkis), pagrindinių ir 
atkuriamųjų miško kirtimų taisyklės (Kenstavičius).  
1998 m. pradėtos rengti naujos miškų tvarkymo taisyklės 
užsitęsė ir tik 2003 m. buvo patvirtintos.  



Pagrindinių kirtimų amžiai ir kirtimo norma 

     J.Kenstavičiaus ženklus nuopelnas nagrinėjant miško kirtimo 
amžių ir pagrindinių kirtimų būdus. Pagrindinių kirtimų amžiai 
buvo nustatyti 10-20 metų aukštesni, nei tokiems pat Baltarusijos, 
Ukrainos medynams. Tai leido palaipsniui optimizuoti miškų 
amžiaus struktūrą, didinti brandžių medynų kiekį. 1961 m. 
nustatyta pagrindinių kirtimų norma niekada nebuvo 
viršijama. Tai nulėmė, kad iki Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo buvo normalizuotas brandžių medynų kiekis ir 
objektyviai išaugo pagrindinio miško naudojimo apimtis. 
 Siūlė kirtimo amžių keisti medžių tiksliniais skersmenimis. Tai 
būtų aktualu ir šiandien, pereinant prie atrankinio ūkio. 
         Pagrindinių ir atkuriamųjų miško kirtimų taisyklės 
                        (1986 m., patobulintos 1996 m.)  



Sklypinio miškotvarkos metodo svarba 

   Tačiau nepaisant trūkumų ir nesklandumų 1966 m. 
miškotvarkos metodologiniai principai išliko iki šių dienų. Visi 
normatyvai – inventorizavimo, ūkinės veiklos vertinimo, 
projektavimo-prognozavimo paruošti augaviečių pagrindu. Tai 
suteikia miškotvarkos projektui ekologinį pagrindą.  
    Ir sudaro prielaidas J. Kenstavičiaus idėjas realizuoti per ilgą 
laikotarpį. Pastovių ir taksacinių miško sklypų principaia rado 
atgarsį ir dabartinėje miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje 
(2010), formuojant miškų georeferencinį pagrindą, vykdant 
nepertraukiamą inventorizaciją.  
 



Sąjunginė miškotvarkininkų konferencija, Kaunas, 1975 



Miškotvarkos įmonėje, 1982 



          Miškotvarka Jonavos mu , 2002 



Dirvožemio aprašymas 



Miškotvarkos ir miško taksacijos skyrius 



Visuomeninė veikla 
    J.Kenstavičius buvo įsijungęs į įvairiapusę ir plačią  
visuomeninę veiklą, nuo profsajungos iki meno saviveiklos.  
    Bet labiausiai  Profesorių žinome kaip miškininkystės mokslinės 
techninės minties skleidėją. 1965-1972 Lietuvos miškininkų 
mokslinės techninės draugijos (MTD) Miškotvarkos sekcijos 
pirmininkas, o 1972-1990 m. šios draugijos respublikinės valdybos 
pirmininkas.  Tuo metu buvo užmegsti ir palaikomi glaudūs ryšiai 
su kitų šalių atitinkamomis draugijomis. Buvo organizuojama daug 
konferencijų bei gamybinių pasitarimų, turėjusių teigiamos įtakos 
Lietuvos miškų ūkiui.  
     Šias tradicijas toliau tesė Lietuvos miškininkų sąjunga.  





Apdovanojimai 

       Už indėlį vystant miškų ūkį ir paramą gamybai 1978 m. 
J.Kenstavičiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškininko vardas. 
       Už progresyvaus-naujo miškų tvarkymo augaviečių pagrindu 
paruošimą ir platų įdiegimą į gamybą 1985 m. paskirta  Lietuvos 
mokslo ir technikos valstybinė premija, suteiktas šios premijos 
laureato vardas. 
       Už aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą ir paramą gamybai 
ne kartą apdovanotas Lietuvos Miškų ūkio ir miško pramonės 
ministerijos, Valstybinio miškų ūkio komitetoi garbės raštais, 
ženklais, Lietuvos AT Prezidiumo  garbės raštu (1975), 
Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų (VLŪP) parodos sidabro, 
bronzos medaliais ir kt.  
       1997 m. suteiktas Garbės miškotvarkininko vardas. 
  



Garbės miškotvarkininkas, 1997 











 Jonas Kenstavičius amžinam poilsiui atgulė 
Karmėlavos kapinėse, greta žmonos Juzefos.  
Tėvų atminimą puoselėja  dukros Vilija ir Gintarė, 
anūkai Audrius, Ieva, Jurga, Justė ir septyni 
proanūkiai. 
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