
Pirmą kartą įkvėpiau pilnus plaučius gaivaus Ignalinos oro prieš pen
kiasdešimt penkerius metus. Per šį žmogaus gyvenime netrumpą 
laikotarpį nei akimirkai nesudvejojau – noriu gyventi ir dirbti tik čia, – 
kur žengiau pirmus netvirtus žingsnius, sutikau puikius, gerus žmo
nes: pirmąją Mokytoją, Draugus, Bendradarbius... 

Niekada nemąsčiau apie aktyvų dalyvavimą politikoje, nors, kaip 
sakoma mūsų krašte, „dūšia verkė“ matant „kaip Lietuvos lieka vis 
mažiau“. Sutikti bendraminčiai ir gyvenimiška patirtis patvirtino, 
kad, tik komentarus rašydamas, nieko nepakeisi. Reikėjo ryžtis, nes ir 
tūkstančio kilometrų ilgio kelias prasideda nuo pirmo žingsnio.

Mero pareigos – didelė atsakomybė, kurią turi jausti nuolat, pasirem
damas šiais principais:

1. Kad būtų išklausytas, išgirstas ir gyventojo, ir verslininko pasiūly
mas, o iškelta problema sprendžiama priimant teisingus, teisėtus 
ir suinteresuotų pusių lūkesčius atitinkančius sprendimus.

2. Savivaldybės tarybos sprendimai pateikiami viešai diskusijai. 
Sprendimo priėmimo kriterijus turi būti tik vienas – nauda rajonui 
ir jo gyventojams.

3. Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių kompetentinga kontrolė – 
įstatymų ir teikiamų paslaugų kokybės laikymasis.

4. Sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio admi
nistravimo subjektais – vietos gyventojų interesai yra pirmiausia.

5. Gabių, kūrybingų ir veiklių žmonių ieškojimas ir išsaugojimas.
6. Pagarba senatvei, nes sukauptos žinios ir išmintis padeda išvengti 

klaidų bei suvienija kartas bendram darbui.
7. Savivaldybės darbuotojų vertinimo kriterijai  – kompetencija, 

mandagumas ir atjauta.

Žmogaus vertė ir orumas glūdi kiekvieno širdyje ir valioje, todėl net 
jeigu pasakei sau, kad niekada neisi balsuot, nes „visi jie vienodi“, pa
skendai abejonėse ir protas jau nepadeda susivokt ir pasirinkt ar, net
gi manydamas, kad jau tvirtai žinai už ką atiduosi balsą, dar pasiklausk 
patarimo ir savo širdies, nes jos atsakymas Tau gali būti netikėtas. 

Jus gerbiantis, Ramūnas Kairys 
2023 m. sausio 12 d. 
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Nacionalinio susivienijimo kandidato  
į Ignalinos rajono savivaldybės merus  
Ramūno Kairio kreipimasis į rinkėjus

Keli biografijos faktai 

Gimiau – Ignalinoje, 1967 metais.
Išsilavinimas – aukštasis, Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetas. 
Darbinė patirtis – Ignalinos rajono valstybinė mokesčių 
inspekcija, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, 
Ignalinos teismo rūmai, teisėjo padėjėjas (dabar). 
Moku kalbas – rusų, vokiečių.
Laisvalaikio pomėgiai – daržininkystė, istorija.

Prof. Vytautas Radžvilas, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas: Nacionalinis susivienijimas ateina į gra
žųjį mėlynomis ežerų akimis švytintį Ignalinos kraštą. Partijos sąrašo žmonės yra tie, kurie trokšta ir yra pasiryžę 
padaryti viską, kad tas kraštas amžiams išliktų lietuviškas ir būtų Lietuvos brangakmenis. Sąrašo priekyje – kan
didatas į Ignalinos rajono merus Ramūnas Kairys. Doras, sąžiningas, protingas ir visiškai pasiruošęs būti puikiu 
meru ignalinietis. Bet labiausiai jis išsiskiria iš visų kandidatų šiais laikais labai reta ir baigiama pamiršti dorybe. 
Drąsa – štai ko dažnai trūksta nuoširdžiai pergyvenantiems dėl nykstančios Lietuvos, bet stokojantiems valios bei 
ryžto atvirai ir viešai žmonėms kalbėti apie skaudulius. Jūsų išrinktas meru Ramūnas Kairys ne tik kalbės. Jis yra 
tikras kovotojas ir atkakliai gins Jus ir Ignalinos kraštą nuo siaubiančių globalizmo vėjų. Su juo sustabdysite savo
jo krašto tuštėjimą ir nykimą. Su Ramūnu Kairiu atgims ir viltis prisikelti iš tiesų laisvam, oriam ir pasiturinčiam 
gyvenimui. Galėsite drąsiai žvelgti į ateitį. Kelią į ją gali atverti tik ja tikintys žmonės. Toks yra Ramūnas Kairys. 

Visi kartu pažadinkime 
Atgimimo laikų dvasią

Nacionalinio susivienijimo 
kandidatai į Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybą

Esame esminių pokyčių siekianti 
partija, kviečianti piliečius 

susigrąžinti valstybę

Sąrašo numeris
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Nacionalinio susivienijimo programa 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
rinkimuose 
 
Partija Nacionalinis susivienijimas susikūrė 2020 metų 
pavasarį ir įsipareigojo siekti, kad Lietuvos žmonės 
taptų savo šalies šeimininkais. 

„Neįleisti nė vieno!“ – tokia principine pozicija reaga
vome į nelegalių migrantų antplūdį ir tai padarėme 
gerokai anksčiau už valdančiųjų pradėtą vykdyti „ap
gręžimo politiką“. Pirmieji aiškinome elektros rinkos 
liberalizavimo pasekmes, ekonomiškai žalingas šalies 
ūkiui, organizavome protesto akcijas. 

Įkūrėme Nacionalinio susivienijimo Nalšios skyrių 
Ignalinoje.

Už Ignaliną – be privilegijuotų ir pažemintų!
Ignalinos gyventojams 
įsipareigojame: 

• Įgyvendinti tiesioginę demokratiją savivaldoje, įtrau 
kiant gyventojus į rajono valdymą. 

• Vertinti ir priimti sprendimus atsižvelgus į jų duo
damą naudą rajonui bei jo gyventojams.

• Sparčiai mažėjant savivaldybėje gyventojų skaičiui, 
sukurti ilgalaikę finansavimo programą, kuri padė
tų pritraukti jaunus specialistus ir susigrąžinti kraš
tiečius.

• Maksimaliai išnaudoti turimos kurortinės vietovės 
statusą, plėsti turizmą ir infrastruktūrą, įkurti svei
katingumo centrus, kempingus, poilsiavietes, dvira
čių ir pėsčiųjų pažintinius takus.

• Bendradarbiauti su kaimyninėmis savivaldybėmis dėl 
bendrų projektų darbo vietoms kurti ir investuoto

Mieli kraštiečiai, 
Nepamirškime savo šaknų,
Nepamirškime savo tarmės, papročių,
Nepamirškime savo protėvių, jų triūso ir darbų,
Jei pamiršime juos – pamirš mus.
Puoselėkime savo kraštą, būkime saviti ir 
įdomūs, dirbkime susitelkę bendrai gerovei, 
visi kartu pažadinkime Atgimimo laikų dvasią.
Patikėkite mumis ir rinkitės mus. 
Mūsų sąrašas – 17. 

Saulius Dinda, Nacionalinio susivienijimo 
Nalšios skyriaus pirmininkas 

   2023 m. sausio 13 d. 

jams pritraukti, šalinti kliūtis kurtis vidutiniam ir 
smulkiam šeimos verslui, teikti reikalingas specialis
tų konsultacijas, padėsiančias šiam verslui vystytis. 

• Trūkstant gyvenamųjų būstų rajone, bendradar
biaujant viešajam ir privačiam sektoriui, parengti 
programą ir finansavimą statybai kelių daugiabučių 
namų.

• Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 
prieinamumą.

• Remti patriotines organizacijas, puoselėjančias mū
sų krašto papročius, tradicijas, istoriją ir paveldą.

• Užtikrinti, kad rajono mokyklose apie lytiškumą 
būtų mokoma laikantis konstitucinės tėvų teisės 
ugdyti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsi
tikinimus. Teikti visokeriopą paramą labai gabiems 
mokiniams.

Su bičiuliais iš Vilniaus Ignalinos miesto šventėje, 2022 m. spalio 1 d. 2022 m. Vasario 16 paminėjimas
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Nacionalinio susivienijimo kandidatai į Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybą

Palūšė – Ignalinos krašto gamtos perlas

 1  Ramūnas Kairys, 
 teisininkas

2  Saulius Dinda, 
 VRM pareigūnas išėjęs 
 į atsargą, ūkininkas

 3  Žibutė Čepulienė, 
 teisininkė

 4  Arnoldas Kairys, 
 menininkas

 5  Edmundas 
 Sketerskis, 
 veterinarijos gydytojas

 6  Deimantas Kindurys, 
verslininkas

 7  Vytas Gailiūnas, verslininkas
 8  Virginija Kielytė, socialinė darbuotoja
 9  Arvydas Maldžius, VRM pareigūnas išėjęs 

 į atsargą, Lietuvos kariuomenės kūrėjas
10  Arūnas Smaidžiūnas, ūkininkas

11  Vilmantas Jusys, krosnininkas
12  Aldonas Laurutėnas, ūkininkas
13  Valentas Vijeikis, mokyklos darbuotojas
14  Paulius Maskoliūnas, kelių priežiūros darbuotojas



NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS 4

Gyventojų parama – stiprėjimo  
ir pasitikėjimo mumis ženklas 
Nesame išlaikomi biudžeto ir negauname nė cento vals
tybės dotacijų! Vieninteliai mūsų pajamų šaltiniai – par
tijos nario mokesčiai ir piliečių skiriami 0,6 proc. nuo gy
ventojų pajamų mokesčio. 

Pagal NS nario mokesčio mokėjimo tvarką, nustatyti tik 
privalomi minimalūs dydžiai ir rekomenduotinas dydis. 
NS nariai dėl mokesčio dydžio apsisprendžia individua
liai. Pagal mokančiųjų narių procentą ir mokamas sumas 
esame aktyvesni net už kai kurias parlamentines partijas.

Didžiausias NS finansavimo šaltinis – kiekvienų metų 
kovo–gegužės mėnesiais Jūsų skiriami 0,6 proc. nuo su
mokamo gyventojų pajamų mokesčio. Šios rūšies para
mą 2020 m. paskyrė 425 asmenys už 10 728 eurų sumą; 
2021 m. rėmėjų buvo jau 1 632, o parama – 40 590 eurų; 
2022 m. – 1 906 rėmėjai, o parama – 65 063 eurai.

Dėkojame! Tai akivaizdus NS stiprėjimo ir pasitikėjimo mumis ženklas. Tikimės dar ak
tyvesnės Jūsų paramos 2023 m. ir ateityje. Prisijunkite prie valstybingumo stiprinimo!

Leidinį rengė: Saulius Dinda, Algimantas Jankauskas, Ramūnas Kairys.
Politinė reklama apmokėta iš Nacionalinio susivienijimo rinkiminės sąskaitos, užsakymo Nr. SM0000050629, spausdinta UAB „Lietuvos rytas“, tiražas 6 000 vnt.

Nacionalinis susivienijimas: 
Kodėl verta mumis pasitikėti? 
Ką nuveikėme?
• Esame esminių pokyčių siekianti partija, kviečianti piliečius susigrą

žinti valstybę sau, tapti tikraisiais jos šeimininkais; 

• esame įsipareigoję tęsti Sąjūdžio idealus, kai politika buvo ne siau
ros įtakingos grupės reikalas, bet piliečių vykdoma reali valdžios 
kontrolė; 

• sakome ne ikišiolinei oligarchinei nomenklatūrinei valstybei ir sie
kiame teisingos valstybės visiems piliečiams; 

• teisinga visiems valstybė – tai iš esmės pertvarkyta teismų sistema 
(įskaitant Konstitucinį Teismą); tai nuo oligarchinių grupių spaudi
mo nepriklausanti politinė praktika; tai tarnystę visuomenei supran
tanti, o ne manipuliuojanti ir indoktrinuojanti žiniasklaida; tai ES 
lėšas žarstančių organizacijų kontrolė; 

• išpažįstame tradicines moralines pažiūras, prigimtinę šeimą, esame 
įsipareigoję puoselėti savitą kultūrą, atsisakome „globalios Lie
tuvos“ strategijoje projektuojamos Lietuvos ateities, kurioje turi 
išnykti lietuvių tauta ir valstybė;

• suprantame Lietuvos vakarietišką civilizacinę ir geopolitinę tapaty
bę, siekiame būti visaverte ir lygiateise Vakarų pasaulio bendrijos 
nare. 

• pasisakome prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, už referendu
mą šeimos sampratos klausimu;

• kovojame už valstybinės lietuvių kalbos statuso išsaugojimą, moky
klų tik lietuvių dėstomąja kalba įdiegimą; 

• esame nuoseklūs Birželio sukilimo ir laisvės kovų atminties gynėjai, 
desovietizacijos ir KGB agentūros išslaptinimo šalininkai; 

• siekiame pertvarkyti globalistinės ir neretai antivalstybinės pro
pagandos židiniu tapusią LRT ir grąžinti nacionalinį transliuotoją 
visuomenei;

• „Neįleisti nė vieno“ – tokią principinę poziciją užėmėme dėl nelega
lių migrantų antplūdžio iš Baltarusijos; 

• kompetentingai pasakome prieš tariamą elektros rinkos „liberaliza
vimą“, giname valstybinės priežiūros išsaugojimo nuostatą;

• tebevykstant karui Ukrainoje, raginame valdžią imtis būtinų žings
nių mūsų saugumui užtikrinti. 

Palaikai? Prisijunk, tapk Nacionalinio susivienijimo nariu. 
Kaip? Užpildyk anketą čia: https://susivienijimas.lt/prisijunk/ 

0,6 proc. 
GPM parama 
Nacionaliniam 
susivienijimui

2020 m. 
Rėmėjai 425 
Suma 10 728 Eur

2021 m. 
Rėmėjai 1 632 
Suma  40 590 Eur

2022 m.
Rėmėjai 1906 
Suma 65 063 Eur  

KAIP PAREMTI NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO 
RINKIMŲ KAMPANIJĄ? 

PARAMOS GAVĖJAS: Nacionalinis susivienijimas

SĄSKAITOS NUMERIS: LT12 4010 0510 0562 7441

Mokėjimo paskirtis: žodis „auka“ ir Jūsų asmens kodas (būtinas per-
vedant daugiau nei 50 eurų). Norint skirti daugiau nei 50 eurų auką, 

reikia būti deklaravus savo pajamas už 2021 metus. Jeigu auka yra 50 
eurų arba mažiau, deklaracijų ir asmens kodo nereikia. 

JŪSŲ AUKA LABAI SVARBI. AČIŪ UŽ PALAIKYMĄ. 


