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Geologijos ir geografijos instituto 70 metų jubiliejaus šventėje (iš kairės): J. Laškovas, Baltarusijos geologijos instituto 
(BelNIGRI) direktorius Andrej‘us Kovkhuta ir V. Korkutis, 2011 m. M. Kaminsko nuotraukos
At the 70th anniversary of the Institute of Geology and Geography 

JUBILIEJINĖS DATOS, SUKAKTYS

Jevlampijus Laškovas gimė 1932 m. rugsėjo 
10 d. Rokiškyje. 1938 m. pradėjo lankyti mies-
to pradinę mokyklą, o ją baigęs 1942 m. buvo 
priimtas į 1-ąją berniukų gimnaziją, kurią bai-
gė sidabro medaliu 1951-aisiais. 1951–1956 m.  
J. Laškovas studijavo Vilniaus universite-
to (VU) Gamtos mokslų fakultete geologiją. 
Įgijęs geologinės nuotraukos ir naudingųjų 
iškasenų paieškų specialybės diplomą, pagal 
paskyrimą išvyko dirbti į Sibirą, kur 1956–
1964 m. dirbo Vakarų Sibiro Geologijos val-
dyboje geologu, vėliau vyresniuoju geologu ir 
geologinės partijos viršininku. Teko vykdyti 
1:200 000 ir 1:50 000 mastelio geologinį karto-
grafavimą Kalnų Altajaus regione. Geologinės 
romantikos kupini metai, užmegzti draugiški 
santykiai ir 1961 m. santuoka su gyvenimo 
bendražyge Lidija Ivanova gražiai aprašyti  
Jevlampijaus parengtoje ir išleistoje biografi-
nėje knygoje „Žengiant gyvenimo keliais: geo-
logo prisiminimai“ (2009 m.). 

Grįžęs į Lietuvą J. Laškovas tris mėnesius 
dirbo Kaliningrado geologinėje ekspedicijo-
je vyresniuoju inžinieriumi, po to – Vilniaus 
sąjunginio statybinių medžiagų mokslinio 
tyrimo instituto Silikatų laboratorijoje jaunes-

JEVLAMPIJUI LAŠKOVUI – 90!

niuoju moksliniu bendradarbiu. 1965–1968 m. 
studijavo VU Geologijos-mineralogijos kate-
dros aspirantūroje. Disertacinis darbas „Pieti-
nio Pabaltijo ordoviko nuogulų litostratigrafija, 
litologija ir facijos“ apgintas 1969 m. ir J. Laš-
kovas tapo geologijos ir mineralogijos moks-
lų kandidatu (dabar daktaru). Nuo 1968 m.  
jis dirbo Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo 
institute: iš pradžių – Naftos geologijos skyriuje 
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, o nuo 
1970-ųjų – Naftos geologijos ir geofizikos sky-
riuje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 

Dirbta daug, sutartinai ir produktyviai, o 
už darbus naftos geologijos srityje 1981 m. su 
kolegomis Petru Lapinsku ir Vincentu Korku-
čiu J. Laškovas buvo įvertintas Lietuvos TSR 
respublikine mokslo ir technikos premija. Po 
struktūrinių instituto reformų nuo 1997 m. jis 
dirbo Litologijos ir geologinių procesų skyriu-
je. Mokslininkas ištyrė 272-ų Lietuvos, Latvi-
jos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Rusijos, Švedijos ir Baltijos jūros akvatorijos 
gręžinių ordoviko ir silūro kerną, taip pat 16-os 
Danijos (Bornholmo saloje), Norvegijos, Švedi-
jos (Gotlando saloje), Estijos ir Rusijos atodan-
gų medžiagą. Pritaikęs įvairius laboratorinius  



Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 3–4

93JUBILIEJINĖS DATOS, SUKAKTYS

metodus ir pasirėmęs gręžinių kerno daugiau 
kaip 700 uolienų šlifų petrografiniais aprašy-
mais, 1 200 uolienų cheminės analizės rezul-
tatais, per 300 uolienų mėginių molio frakcijų 
(mažiau 0,001 mm ir 0,01–0,001 mm) minera-
linės sudėties nustatymo rentgeno difraktomet-
riniu metodu ir mikroelementų sudėties tirtose 
uolienose duomenimis, per ilgus mokslinio 
darbo metus J. Laškovas padarė daug moksli-
nių išvadų, susijusių su uolienų sudėtimi ir kil-
me, paleogeografine ir paleotektonine baseino 
raida ir naftos geologija. Jis daug dirbo vykdy-
damas valstybines užduotis mokslinių tyrimų 
projektuose kartu su įvairiomis mokslinėmis 
ir gamybinėmis, vietinėmis ir tarptautinėmis 
(ESPT, UNESCO) organizacijomis. Ypač norisi 
paminėti Lietuvos valstybinę mokslo programą 
„Litosfera“ ir jos pagrindu išleistą kolektyvinę 
monografiją „Lietuvos Žemės gelmių raida ir 
ištekliai“ (2004 m.). Gausi tyrimų metu gauta 
medžiaga nugulė vykdytų darbų ataskaitose, 
monografijose, moksliniuose straipsniuose, ku-
rių J. Laškovas publikavo per 100. Deja, daug 
kas iki šiol tebėra rankraščiuose... 

J. Laškovas nėra sausas mokslininkas, 
įsigilinęs tik į savo duomenų lenteles, strati-
grafines schemas ar geologinius pjūvius. Tai 

Susitiko mokslininkai (iš kairės): J. Laškovas, P. Lapinskas 
ir Povilas Suveizdis, 2011 m. 
Scientists met... 

Jubiliatas tarp kolegų – iš kairės Rimantas Pranas Gailius, iš dešinės – Augustinas Linčius
J. Laškovas among colleagues – from the left Rimantas Pranas Gailius, from the right – Augustinas Linčius



Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 3–4

94

visuomeniškai aktyvus ir pilietiškas, meniš-
kos sielos žmogus, giliai besidomintis daile ir 
muzika. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
išvakarėse jis su kolegomis aktyviai dalyvavo 
Sąjūdžio organizuojamuose mitinguose, gar-
siajame Baltijos kelyje. 

2000-aisiais išėjęs į pensiją J. Laškovas savo 
veiklą orientavo į gimtojo Rokiškio krašto 
žmonių geologinį švietimą, sudarė geologinį ir 
naudingųjų iškasenų žemėlapius, geologinius 
pjūvius, kurie išspausdinti miesto 500 metų 
jubiliejui skirtoje knygoje. O Rokiškio krašto 
muziejui mokslininkas perdavė nemažą uo-
lienų pavyzdžių kolekciją. Leidyklos „Versmė“ 
Lietuvos valsčių serijos monografijoje „Juodu-
pė. Onuškis“ (2012 m.) kartu su kolega geofi-
ziku Antanu Ražinsku parengė straipsnį apie 
šių vietovių Žemės gelmes ir Tumasonių mag-
netinę anomaliją bei kraštietį geologą Vytautą 
Kanopą (1932–1994). Jevlampijus yra Vilniaus 
miesto rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ įkūri-
mo iniciatorius ir nuolatinis renginių dalyvis. 
Rokiškio krašto žurnale „Prie Nemunėlio“ pa-

skelbė straipsnį apie iš Južintų kilusį šviesios 
atminties kompozitorių, dailininką, solistą, 
vėliau vargoninkavusį Vilniaus Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje Aloyzą Jasiulionį. 

Smagu, kad J. Laškovas dar turi nemažai 
sumanymų, kuriuos anksčiau ar vėliau steng-
sis įgyvendinti. Žinoma, daug dėmesio rei-
kalauja ir po pasaulį pasklidusi mokslininko 
šeima, kurios nuotrauka skelbta „Geo logijos 
akiračių“ žurnale (2017 m., nr. 4). Apie Jubilia-
to produktyvų mokslinį darbą ir pripažinimą 
geologinėje bendruomenėje liudija šių metų 
Geologų dienos konferencijoje už nuopelnus 
Lietuvos geologijai ir mokslo bei kultūros 
puoselėjimą jam įteiktas Antano Giedraičio 
geologijos fondo garbės ženklas „Auksinis 
geo logo plaktukas“. 

Gerbiamas Jevlampijau, sveikiname Jus gra-
žaus jubiliejaus proga linkėdami stiprios sveika-
tos ir ryžto įgyvendinti visus sumanymus!

Kolegų vardu Violeta Pukelytė
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