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Lietuvos politikas, buvęs Kauno miesto savivaldybės
tarybos narys,
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Kauno politechnikumo Autokelių tiesimo ir
eksploatavimo specialybės absolventas
(studijas baigė 1977 m.)

Stanislovas Buškevičius gimė 1958 m. rugsėjo 14 d. Kaune, užaugo Žaliakalnio rajone.
“Nors vaikystėje domėjausi istorija, geografija, literatūra, patekau į Kauno politechnikumą
(dabar Kauno technikos kolegija), kuriame 1977 metais baigiau Autokelių tiesimo ir eksploatavimo
specialybę (AKES). Dirbau ir darbininku, ir meistru, ir inžinieriumi, tačiau kelių statyba ir
eksploatavimas – tokią specialybę įgijau politechnikume – nebuvo man artimas pasirinkimas. Noras
suprasti, kodėl Vakaruose žmonės geriau gyvena, planinės ir rinkos ekonomikos lyginimas, atvedė
mane į Vilniaus universitetą, kurį baigiau 1985 m., įgydamas ekonomisto specialybę. 1988 – 1990
m. Kauno medicinos institute (dabar LSMU) dėsčiau Vakarų politinės ekonomijos kursą. KGB
inspiravus, iš šio instituto buvau pašalintas už politinę veiklą, mat paskaitose daugiau kalbėjau ne
tiek apie ekonomiką, o apie tai, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma”, - interneto svetainėje
rašo S. Buškevičius.
Dar būdamas paauglys, 1972 m. gegužės mėnesį S. Buškevičius dalyvavo demonstracijose,
vykusiose po Romo Kalantos susideginimo. Vėliau draugams ir pažįstamiems platino antisovietinę
literatūrą.
1988 m. lapkričio mėnesį pasirašė „Jaunosios Lietuvos” manifestą, kuriuo reikalavo
nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimo. 1989–1990 m. organizavo tarnybos
okupacinėje kariuomenėje boikotą – masinį sovietinių karinių bilietų ir prirašymo liudijimų
grąžinimą į Maskvą. 1990 m. organizavo komunistinių stabų Kaune – paminklų Vincui
Mickevičiui-Kapsukui, Feliksui Dzeržinskiui, keturiems komunarams – nugriovimą.
S. Buškevičius - vienas iš kryžiaus 1941 m. Birželio sukilimo prieš rusų okupantus
dalyviams atminti pastatymo Kauno miesto kapinėse organizatorių. Parašų rinkimo, kad būtų
atkurtas teisėto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo, priimto 1939 m., galiojimas,
organizatorius.
1992 m. Prancūzijos žmogaus teisių asociacijos kvietimu gilino tarptautinio
bendradarbiavimo žinias Paryžiuje. 1993–1996 m. dirbo valstybės konsultantu jaunimo klausimais.
1995–1997 m. S. Buškevičius – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, visuomeninės
Kovos su korupcija komisijos pirmininkas. 2007 ir 2011 m. S. Buškevičius buvo išrinktas Kauno
miesto savivaldybės mero pavaduotoju.
1996–2000 m. S. Buškevičius VII Seimo narys, išrinktas Kalniečių rinkimų apygardoje Nr.
15. Kandidatu į Seimą 1996 m. iškėlė Lietuvių nacionalinė partija „Jaunoji Lietuva”. 2000–2004 m.
VIII Seimo narys. Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos)
komitete.
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