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Geologas  

 

Mokėsi 1939–1951 m. Rokiškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo 1951–1956 m. Vilniaus 

universiteto Gamtos mokslų fakultete geologinės nuotraukos ir naudingųjų iškasenų paieškos 

specialybę, 1965–1968 m. Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros aspirantūroje. 

1969 m. apgynė geologijos mineralogijos mokslų kandidato disertaciją. Gamtos mokslų daktaras.  

Dirbo 1956–1964 m. Vakarų Sibiro geologijos valdyboje, atliko Gorno Altajaus atliko geologinį 

kartografavimą (M 1:200 000 ir 1:50 000), 1964–1965 m. Vilniaus statybinių medžiagų mokslinio 

tyrimo instituto Fizinių ir cheminių tyrimų laboratorijoje, 1968–2003 m. Geologijos institute 

jaunesniuoju, nuo 1970 m. vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Naftos geologijos ir geofizikos skyriuje. 

Specializavosi ordoviko sistemos nuogulų stratigrafijos, litologijos, facijų, paleogeografijos, kolektorių 

ir naftingumo tyrimuose. Tyrimų duomenys paskelbti 85 moksliniuose straipsniuose ir monografijose. 

Buvo trijų mokslinių leidinių atsakingasis redaktorius. 

Apdovanotas Lietuvos TSR valstybine mokslo ir technikos premija (1981).  

Paskelbė publikacijų leidiniuose: „Basin stratigraphy - modern methods and problems“ (2002), 

„Juodupė. Onuškis“ (2012), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (T. 1, (2002/05), „Lietuvos naftingieji 

kompleksai“ (1996), „Lietuvos stratigrafiniai padaliniai“ (1999), „Lietuvos žemės gelmių raida ir 

ištekliai“ (2004), „Perspectives of petroleum exploration in the Baltic region“ (1998), „Petroleum 

geology of Lithuania and Southeastern Baltic“ (2001), „Rokiškis : miestas, kraštas, žmonės“ (1999), 

„Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba“ (2014) ir kt. 

Išleido monografijas: „Rytų Europos platformos pietvakarinio pakraščio ordoviko baseino 

sedimentacinės sąlygos ir nuosėdų litogenezė“ (2000), „Литология и фации нефтеносных отложений 

нижнего палеозоя Южной Прибалтики“ (1972, su V. Korkučiu, P. Lapinsku).  

2009 m. paskelbė atsiminimų „Žengiant gyvenimo keliais: geologo prisiminimai“. 

Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Prie Nemunėlio“ ir kt. 
 

Knygos 

 

Rytų Europos platformos pietvakarinio pakraščio ordoviko baseino sedimentacinės sąlygos ir nuosėdų litogenezė = The sedimentation 

environments of the Ordovician basin in the south-western margin of the East European Platform and lithogenesis of deposits / 

Jevlampijus Laškovas ; [vertė į anglų kalbą Petras Šimkevičius ir Saulius Šliaupa]. - Vilnius : Geologijos inst., 2000. - 314 p. : iliustr., žml.  

 

Žengiant gyvenimo keliais : geologo prisiminimai / Jevlampijus Laškovas. - Vilnius : Geologijos ir geografijos institutas, 2009. - 281 p. : 

iliustr.  

 

Литология и фации нефтеносных отложений нижнего палеозоя Южной Прибалтики / В.А. Коркутис, П.П. Лапинскас, Е.М. 

Лашков ; под ред. К.А. Сакалаускаса. - Москва : Недра, 1972. - 179, [1] p. : iliustr., diagr., lent., schem., žml.  
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