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GVIDONAS LABECKAS, gimiau 1946 m. lapkričio mėn. 27 d., Zarasų raj., Imbrado valsčiaus, 

Ažuraiščių kaime, valstiečių šeimoje. Mokiausi Kuklių pradinėje mokykloje (1953-1957), Imbrado 

septynmetėje mokykloje (1957-1960),  Antazavės vidurinėje mokykloje (1960-1964) ir 1965 m. baigiau 

Marytės Melnikaitės Zarasų vidurinę mokyklą.   

Tais pačiais 1965 m. metais įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademijos, žemės ūkio mechanizacijos 

fakultetą, kurį su pagyrimu baigiau 1970 m. Pagal paskyrimą, 1970 m. rugsėjo 1 d. pradėjau dirbti asistentu 

Fermų mechanizacijos katedroje. 1970-1971 m. atlikau privalomą karo tarnybą jūros aviacijos daliniuose. 

1972-1975 m. mokiausi dieninėje aspirantūroje LŽŪU „Traktorių ir automobilių katedroje“. 1975-1984 

m. dirbau asistentu LŽŪU „Mašinų eksploatacijos katedroje“ ir, tuo pat metu, 1978-1982 m. mokiausi 

neakivaizdinėje aspirantūroje Maskvos automobilių ir kelių institute „Auto-traktorinių variklių“ katedroje. 

Vadovaujamas prof. Chačijano A.S. paruošiau technikos mokslų kandidato disertaciją, kurią Visa-

sąjunginiame politechnikos institute 1984 m. balandžio 24 d. sėkmingai apgyniau ir įgijau technikos mokslų 

kandidato laipsnį pagal specializaciją 05.04.02 - „Šiluminiai varikliai“. 

1984 m. buvau perkeltas į LŽŪU „Traktorių ir automobilių“ katedrą vyr. dėstytoju, 1984-2006 m. 

docentu. 2005 m. paruošiau atliktų mokslinių darbų santrauką ir atlikau habilitacijos procedūrą „Aplinkos 

inžinerijos“ srityje. Nuo 2006 m. iki šiol (2017 m.) dirbu profesoriumi Aleksandro Stulginskio universitete 

„Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute“. Buvau daugelio studijų programų kuratoriumi, tačiau 

visada dėstau „Vidaus degimo variklių konstrukcijas“ ir Vidaus degimo variklių teoriją“. Vadovavau dviem 

doktorantams, apgynusiems daktaro disertacijas – M. Mažeika (2012) ir I. Kanapkienė (2017-2018). 

1982 m. su bendraautoriais parašiau žurnaluose (rusų kalba) „Variklių gamyba“ – 1, 1993-2002 m. 

„Traktoriai ir žemės ūkio mašinos“ - 7, 2005-2018 m. „ISI Web of Science“ su citavimo indeksu – 14 

mokslinių straipsnių žurnaluose „Energy Conversion and Management“ (10), „Renewable Energy“ (1), 

Journal of Energy Engineering“ (2), „Shale oil“ (1), pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą sąrašą „ISI 

Web of Science“ – 4 straipsnius, kituose recenzuojamuose mokslo darbuose -  48 straipsnius, konferencijos 

pranešimuose 16 straipsnių, mokslo populiarinimo leidiniuose 44 straipsnius. Iš viso yra virš 160 straipsnių.  

Aukštosioms mokykloms vadovėlių „Traktoriai ir automobiliai“ (1995), „Biomasės inžinerija“ (2008), 

„Biodegalų ir bioalyvų inžinerija“ (2008) bendraautoris.  

Moku lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir anglų kalbas.  

1996-2009 m. iš anglų kalbos išverčiau 43 VALMET ir VALTRA įvairių modifikacijų traktorių 

mechniko vadovėlius.  

Nuo 1997 m. Amerikos Žemės Ūkio ir Biologijos Inžinerijos Asociacijos (ASABE) narys (ž.ū. 

inžinerijos fakultetas.   
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