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BARBORA RUPŠLAUKYTĖ
1930 11 02‒2022 06 30
Palaidota Senosiose Varnių kapinėse

Barbora Rupšlaukytė. J. Lazauskienės nuotr.

Besibaigiant pirmajam vasaros mėnesiui 
mus paliko Lietuvos geologų sąjungos garbės 
narė Barbora Rupšlaukytė, visą gyvenimą pa-
skyrusi geologijai. 

Ji gimė 1930 m. lapkričio 2 d. Razumų kai-
me, Varnių valsčiuje, Telšių apskrityje, valstiečių 
Juozo ir Barboros Rupšlaukių, kurie jau augino 
dukrą ir du sūnus, šeimoje. Barbora buvo jau-
niausia. Iš pradžių ji mokėsi Varniuose, vėliau –  
1949‒1951 m. Vilniaus darbo jaunimo 1-oje 
vidurinėje mokykloje. Ją baigusi pasirinko geo-
logijos studijas Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete. Greitai prabėgo penkeri 
studijos metai ir 1956-aisiais B. Rupšlaukytė 
gavo diplomą, įrodantį, kad įgijo inžinierės ge-
ologės kvalifikaciją. Po paskyrimo išvyko į 
Vakarų Sibiro geologinės valdybos Salayro 
kompleksinės ekspedicijos Majskaja geologi-
nės žvalgybos partiją. 1958 m. Barbora grįžo į 
Lietuvą ir įsidarbino geologe Lietuvos geologijos 
ir gelmių apsaugos valdybos Geologinės paieš-
kų ir žvalgybos ekspedicijos Kauno geologinės 
nuotraukos partijoje, kuri pirmoji Lietuvo-
je pradėjo rengti vidutinio mastelio (1:200 
000) geologinę nuotrauką. B. Rupšlaukytė 
dalyvavo ir lauko (maršrutinė geologinė nuo-
trauka), ir kameriniuose darbuose, kurių metu 
buvo sudaromi 1:200 000 mastelio kvartero, 
prekvartero ir naudingųjų iškasenų žemėlapiai. 
Kartu su kolegomis ji parengė tris geologinius 
žemėlapius spaudai. 1969 m. B. Rupšlaukytė 
perkelta į teminę Projektų ir sąmatų sudarymo 
grupę. Taip pat jai teko dirbti geologe ir vyres-
niąja geologe Hidrogeologinėje ir Naftos geolo-
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ginėje ekspedicijose. Barbora dalyvavo vykdant 
kai kurių Šiaurės Lietuvos karstinio rajono 
objektų (Biržų – 1976 m., Kirdonių – 1977 m.  
ir kt.) stambaus mastelio (1:50 000) hidrogeo-
loginės ir inžinerinės geologinės nuotraukos 
bei Ignalinos atominės elektrinės apylinkių 
(Drūkšių objektas) kompleksinės geologinės, 
hidrogeologinės ir inžinerinės geologinės nuo-
traukos objektų projektinės dokumentacijos 
rengimo darbus. Tam reikėjo didelio kruopštu-
mo ir kompetencijos, nes TSRS Geologijos mi-
nisterijos sąjunginės ekspertizės ekspedicijose 
buvo atliekama šių projektų ekspertizė, o tada 
jie buvo ginami TSRS Geologijos ministerijoje.  
B. Rupšlaukytės įvairių geologinių darbų atas-
kaitos ir sudaryti žemėlapiai turi išliekamąją ver-
tę. Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą ji 
apdovanota Garbės ženklo ordinu, garbės raštais 
ir piniginėmis premijomis.

Barbora buvo iniciatyvi, darbšti, draugiška 
kolegė ir gera mama, užauginusi ir į mokslą iš-
leidusi dukterį Jurgą, padėjusi užauginti anū-
kę Aistę. 1988-aisiais išėjusi į pensiją ji daug 
laiko ir jėgų atiduodavo darbui sode.

Šviesus Barboros atminimas išliks su ja 
dirbusių ir ją pažinojusių žmonių atmintyje.
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