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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų
įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. birželio 4 d. sprendime Nr. T-112, iš dalies pakeistame Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-184, „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių,
teritorijų ribų nustatymo ar keitimo ir jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo“ išdėstytus pasiūlymus,
pateiktus įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės:
1.1. Turmanto seniūnijos Kalniškės kaimo (identifikavimo kodas 16926) pavadinimą ir
vadinti jį Kalniškės I kaimu;
1.2. Zarasų seniūnijos Kavoliškių kaimo (identifikavimo kodas 17544) pavadinimą ir
vadinti ją Kavoliškių I kaimu.
2. Nustatyti šias Zarasų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ir suteikti joms
pavadinimus:
2.1. Antalieptės seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Šavašos kaimo pavadinimą;
2.2. Antazavės seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Duburaičio kaimo pavadinimą;
2.3. Dusetų seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Pažiegės I kaimo pavadinimą;
2.4. Salako seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Salako kaimo pavadinimą;
2.5. Zarasų seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Ažumedinės kaimo pavadinimą.
3. Panaikinti šias Zarasų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves:
3.1. Antalieptės seniūnijos Ešerinės kaimą, o jo teritoriją – 92,32 hektaro priskirti
Antalieptės seniūnijos Aukštalaukių kaimo teritorijai (82,13 hektaro), Degučių seniūnijos Jakunčių
kaimo teritorijai (10,18 hektaro) ir Dusetų seniūnijos Vilkiškių kaimo teritorijai (0,007 hektaro);
3.2. Antazavės seniūnijos Merkialaukių kaimą, o jo teritoriją – 19,49 hektaro priskirti
Antazavės seniūnijos Daržininkų kaimo teritorijai (0,34 hektaro), Latviškių kaimo teritorijai
(5,08 hektaro) ir Salinių kaimo teritorijai (14,07 hektaro);
3.3. Imbrado seniūnijos:
3.3.1. Ąžuolų viensėdį, o jo teritoriją – 30,05 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Ažuraisčių kaimo teritorijai (2,23 hektaro), Kuklių kaimo teritorijai (3,42 hektaro), Midolkų kaimo
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teritorijai (3,11 hektaro), Rutuliškių kaimo teritorijai (21,22 hektaro) ir Žagarių kaimo teritorijai
(0,06 hektaro);
3.3.2. Bendriškių kaimą, o jo teritoriją – 47,44 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos Avilių
II kaimo teritorijai (20,80 hektaro) ir Miliūnų kaimo teritorijai (25 hektarus), Zarasų seniūnijos
Naprelių kaimo teritorijai (1,64 hektaro);
3.3.3. Breidakiškių kaimą, o jo teritoriją – 48,94 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Midolkų kaimo teritorijai (18,59 hektaro), Rutuliškių kaimo teritorijai (4,50 hektaro), Smėlių kaimo
teritorijai (0,60 hektaro) ir Žagarių kaimo teritorijai (25,25 hektaro);
3.3.4. Duburaičio II kaimą, o jo teritoriją – 160,63 hektaro priskirti Antazavės seniūnijos
Duburaičio kaimo teritorijai (3,72 hektaro), Vėdarių kaimo teritorijai (0,01 hektaro) ir Bakučių
kaimo teritorijai (0,03 hektaro), Imbrado seniūnijos Duburaičio I kaimo teritorijai (154,98 hektaro),
Petraučiškių kaimo teritorijai (0,002 hektaro) ir Petraučiznos kaimo teritorijai (1,88 hektaro);
3.3.5. Fedinos viensėdį, o jo teritoriją – 15,87 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Aleininkų kaimo teritorijai (4,42 hektaro), Čepelaukos viensėdžio teritorijai (0,37 hektaro),
Kartašovkos viensėdžio teritorijai (1,22 hektaro), Kirilaukos viensėdžio teritorijai (7,91 hektaro) ir
Kovenkos viensėdžio teritorijai (1,95 hektaro);
3.3.6. Grietiškių kaimą, o jo teritoriją – 23,99 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Areliškių kaimo teritorijai (0,86 hektaro), Kalvelių kaimo teritorijai (22,92 hektaro) ir Kelpšiškių.
kaimo teritorijai (0,21 hektaro);
3.3.7. Jazdaičiškių kaimą, o jo teritoriją – 19,45 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos Avilių
II kaimo teritorijai (19,12 hektaro) ir Stainiškių I kaimo teritorijai (0,33 hektaro);
3.3.8. Kemsynės viensėdį, o jo teritoriją – 35,19 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Kuklių kaimo teritorijai;
3.3.9. Miliūnų I kaimą, o jo teritoriją – 77,62 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Bakaleriškių kaimo teritorijai (0,77 hektaro), Bakasiškio kaimo teritorijai (0,12 hektaro), Galilaukio
viensėdžio teritorijai (1,59 hektaro), Giliuškių viensėdžio teritorijai (0,57 hektaro), Grumbinų II
kaimo teritorijai (0,72 hektaro), Janinos viensėdžio teritorijai (0,47 hektaro), Juozapavos kaimo
teritorijai (23,86 hektaro) ir Milžinų kaimo teritorijai (49,52 hektaro);
3.3.10. Pachomovkos kaimą;
3.3.11. Paulaukos viensėdį, o jo teritoriją – 24,72 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Stumbrinės viensėdžio teritorijai;
3.3.12. Pabieliūnio kaimą, o jo teritoriją – 23,82 hektaro priskirti Antazavės seniūnijos
Antazavės kaimo teritorijai (0,43 hektaro), Joneikiškių kaimo teritorijai (0,03 hektaro) ir Pakerių
kaimo teritorijai (0,18 hektaro), Imbrado seniūnijos Bieliūnų kaimo teritorijai (23,19 hektaro);
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3.3.13. Šarkiškių kaimą, o jo teritoriją – 30,04 hektaro priskirti Dusetų seniūnijos Salos
kaimo teritorijai (0,02 hektaro), Imbrado seniūnijos Areliškių kaimo teritorijai (1,78 hektaro) ir
Kalvelių kaimo teritorijai (28,24 hektaro);
3.3.14. Zaliesno kaimą, o jo teritoriją – 204,97 hektaro priskirti Imbrado seniūnijos
Gubarių kaimo teritorijai (45,90 hektaro), Ilgių viensėdžio teritorijai (51,51 hektaro), Novinkų
kaimo teritorijai (25,64 hektaro) ir Zagurnų kaimo teritorijai (81,92 hektaro).
4. Nustatyti šių Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal
pridedamus planus:
4.1. Antalieptės seniūnijos: Antalieptės miestelio (249,28 hektaro), Aukštalaukių kaimo
(354,95 hektaro), Gaidelių kaimo (252,06 hektaro), Garmuliškio kaimo (230,55 hektaro),
Gaspariškių kaimo (121,55 hektaro), Guntulių kaimo (62,66 hektaro), Gutaučių kaimo (338,66
hektaro), Jasiūnų kaimo (65,25 hektaro), Jurkiškių kaimo (135,82 hektaro), Kaniūkų kaimo
(272,59 hektaro), Kimbariškio I kaimo (37,68 hektaro), Kimbariškio II kaimo (42,41 hektaro),
Kuitenių kaimo (188,29 hektaro), Landiškių kaimo (104,21 hektaro), Madagaskaro kaimo (81,54
hektaro), Maderų kaimo (31,99 hektaro), Mikiškių kaimo (164,16 hektaro), Naršėnų kaimo (466,82
hektaro), Padusčio kaimo (864,18 hektaro), Pajevinės kaimo (18,75 hektaro), Pociškių kaimo (27,51
hektaro), Purvynės kaimo (309,52 hektaro), Sruogiškių kaimo (278,11 hektaro), Svidžių kaimo
(69,53 hektaro), Svigarių kaimo (63,05 hektaro), Šarkiškių kaimo (48,47 hektaro), Šavašos kaimo
(302,32 hektaro), Šilinės kaimo (104,15 hektaro), Veleikių kaimo (483,46 hektaro), Verslavos
kaimo (204,29 hektaro) ir Zabičiūnų kaimo (713,94 hektaro).
4.2. Antazavės seniūnijos: Alkaukos kaimo (31,51 hektaro), Antazavės kaimo
(725,34 hektaro), Astraučiznos kaimo (73,72 hektaro), Bakučių kaimo (295,44 hektaro), Biržiniškio
kaimo (55,65 hektaro), Bugų kaimo (314,59 hektaro), Bugų Šilelio kaimo (154,18 hektaro),
Butiškių

kaimo

(190,86

hektaro),

Čičirių

kaimo

(73,59

hektaro),

Daržininkų

kaimo

(114,52 hektaro), Degutiškio kaimo (16,39 hektaro), Dembų kaimo (172,49 hektaro), Dervinių
kaimo (588,17 hektaro), Didėjos kaimo (489,78 hektaro), Duburaičio kaimo (168,75 hektaro),
Dumblynės kaimo (34,22 hektaro), Dunduliškio kaimo (29,67 hektaro), Gegužiškio kaimo (31,96
hektaro), Gipėnų kaimo (299,35 hektaro), Ilgašilio kaimo (84,57 hektaro), Ivoniškių kaimo
(131,32 hektaro), Joneikiškių kaimo (44,30 hektaro), Joniškio kaimo (219,47 hektaro),
Kazimieriškio kaimo (47,05 hektaro), Kukariškio kaimo (77,26 hektaro), Kumpuolių kaimo (211,85
hektaro), Latviškių kaimo (15,08 hektaro), Lygalaukių kaimo (162,52 hektaro), Maniuliškių kaimo
(451,26 hektaro), Margavonių kaimo (82,32 hektaro), Marimanto kaimo (12,49 hektaro), Meletiškių
kaimo (65,70 hektaro), Navikų kaimo (51,43 hektaro), Pailgių kaimo (69,44 hektaro), Paivoniškių
kaimo (13,78 hektaro), Pakačinių kaimo (386,96 hektaro), Pakerių kaimo (425,32 hektaro), Paliesės
kaimo (34,41 hektaro), Paliūnių viensėdžio (125,84 hektaro), Pamilgedžių kaimo (214,34 hektaro),
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Pasartės kaimo (125,40 hektaro), Paveisejų kaimo (44,68 hektaro), Pazaduojės kaimo
(93,92 hektaro), Pazirnajo kaimo (95,44 hektaro), Rokėnų kaimo (302,15 hektaro), Salinių kaimo
(326,07 hektaro), Sviliškių kaimo (115,88 hektaro), Šlaitų kaimo (22,96 hektaro), Šniukštų kaimo
(575,44 hektaro), Vėdarių kaimo (907,59 hektaro), Velikuškių kaimo (234,07 hektaro), Volungių
kaimo (206,14 hektaro), Zaduojos kaimo (329,59 hektaro) ir Zirnajų kaimo (309,44 hektaro).
4.3. Degučių seniūnijos: Aleksiejaukos kaimo (64,31 hektaro), Aštrakalnio kaimo
(65,47 hektaro), Baibių kaimo (519,25 hektaro), Balčių kaimo (179,21 hektaro), Baltriškių kaimo
(97,31 hektaro), Bikeliškių kaimo (93,61 hektaro), Blekiškių kaimo (54,93 hektaro), Bružų kaimo
(342,24 hektaro), Budrėnų kaimo (117,09 hektaro), Cholopovkos kaimo (168,75 hektaro), Daneikių
kaimo (438,70 hektaro), Degučių kaimo (741,10 hektaro), Drobų kaimo (437,15 hektaro), Dulių
kaimo (385,67 hektaro), Dundulių kaimo (345,72 hektaro), Eibutiškio kaimo (86,92 hektaro),
Eikotiškio kaimo (19,07 hektaro), Galminių kaimo (299,99 hektaro), Grybiškių kaimo
(117,82 hektaro), Ignalinos kaimo (168,98 hektaro), Indučių kaimo (380,44 hektaro), Jakštų kaimo
(371,69 hektaro), Jakunčių kaimo (290,23 hektaro), Juozapavos kaimo (118,56 hektaro), Jureliškio
kaimo (78,17 hektaro), Kalendiškių kaimo (125,84 hektaro), Kloviškių kaimo (347,40 hektaro),
Krūminių kaimo (39,88 hektaro), Kruopelių kaimo (179,36 hektaro), Kumpuolio kaimo
(101,47 hektaro), Liminasėlio kaimo (69,91 hektaro), Liminėlio kaimo (87,91 hektaro), Liminiškių
kaimo (38,97 hektaro), Liminių kaimo (72,58 hektaro), Matuikiškių kaimo (66,04 hektaro),
Mitraukos kaimo (10,38 hektaro), Mumeliškių kaimo (150,88 hektaro), Murliškių kaimo
(253,87 hektaro), Murmuliškių kaimo (103,22 hektaro), Naujųjų Mateikių kaimo (52,54 hektaro),
Paežerinės kaimo (624,38 hektaro), Pakunigės kaimo (119,43 hektaro), Pastromės kaimo
(49,61 hektaro), Pašekšės kaimo (88,54 hektaro), Pažemio kaimo (152,91 hektaro), Pūslių kaimo
(543,80 hektaro), Raistiniškių kaimo (365,92 hektaro), Santakių kaimo (163,79 hektaro), Savičiūnų
kaimo (245,25 hektaro), Senadvario kaimo (74,90 hektaro), Skeldų kaimo (209,34 hektaro),
Sniegiškių kaimo (67,93 hektaro), Sodynės kaimo (65,55 hektaro), Stainiškių kaimo
(49,73 hektaro), Steponiškių kaimo (77,10 hektaro), Subatiškių kaimo (102,14 hektaro), Surgedų
kaimo (305,86 hektaro), Šalinėnų kaimo (372,47 hektaro), Šavašų viensėdžio (71,52 hektaro),
Šeparnės viensėdžio (19,52 hektaro), Šiukščių kaimo (303,40 hektaro), Tetervų kaimo
(79,47 hektaro), Tyliūniškių kaimo (310,10 hektaro), Trinkuškių kaimo (575,29 hektaro), Ūžėniškių
kaimo (256,48 hektaro), Vajasiškio kaimo (225,76 hektaro), Vartišių kaimo (104,85 hektaro),
Veriūgiškių kaimo (95,98 hektaro), Zokorių kaimo (161,31 hektaro) ir Žvilbučių kaimo (151,94
hektaro).
4.4. Dusetų seniūnijos: Antadavainės kaimo (247,54 hektaro), Antakalnio kaimo
(68,33 hektaro), Antažiegės kaimo (449 hektarai), Avižių kaimo (281,95 hektaro), Berniūnų kaimo
(249,81 hektaro), Betiškių kaimo (193,15 hektaro), Bileišių kaimo (610,68 hektaro), Brogiškių
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kaimo (299,35 hektaro), Butkelių kaimo (272,48 hektaro), Česnaviškio kaimo (230,56 hektaro),
Davainių kaimo (605,14 hektaro), Didžiadvario kaimo (408,59 hektaro), Dikmonių kaimo
(285,12 hektaro), Drageliškių kaimo (172,95 hektaro), Dusetų viensėdžio (277,78 hektaro), Eivenių
kaimo (283,40 hektaro), Gasių kaimo (126,79 hektaro), Griovadvario viensėdžio (160,92 hektaro),
Gruodiškių viensėdžio (32,69 hektaro), Gugių kaimo (59,14 hektaro), Jaskoniškių kaimo
(146,72 hektaro), Jasų kaimo (141,95 hektaro), Jatkūniškių kaimo (96,45 hektaro), Jodaugių kaimo
(237,99 hektaro), Jomeikių kaimo (80,68 hektaro), Kairionių kaimo (353,42 hektaro), Kalbutiškių
kaimo (159,45 hektaro), Kalniškių I kaimo (75,55 hektaro), Kamionkos viensėdžio (15,03 hektaro),
Kavolių kaimo (544,50 hektaro), Krakynės kaimo (109,07 hektaro), Kraštų kaimo (288,41 hektaro),
Kuikių kaimo (90,94 hektaro), Kundročių kaimo (102,73 hektaro), Kunotų kaimo (142,64 hektaro),
Likančių kaimo (245,77 hektaro), Lungelių kaimo (201,22 hektaro), Marciūniškių kaimo
(65,87 hektaro), Maskvyčių kaimo (191,45 hektaro), Matiukų kaimo (30,33 hektaro), Meilūnų
kaimo (239,95 hektaro), Melnyčinės kaimo (71,41 hektaro), Merkiškių kaimo (386,02 hektaro),
Merkių kaimo (367,96 hektaro), Morkūnų kaimo (175,75 hektaro), Narkyčių

kaimo

(361,04 hektaro), Naujasodžio kaimo (258,10 hektaro), Navikų kaimo (151,55 hektaro), Pabalnės
kaimo (4,88 hektaro), Paberžės kaimo (40,43 hektaro), Pačiaunės kaimo (109,37 hektaro),
Padustėlio kaimo (589,89 hektaro), Paeglynės kaimo (475,22 hektaro), Paindrės kaimo (88,92
hektaro), Pakniškių kaimo (162,38 hektaro), Pašilės kaimo (65,76 hektaro), Pažiegės kaimo (206,35
hektaro), Pažiegės I kaimo (78,59 hektaro), Pempių kaimo (122,71 hektaro), Peškaitiškių kaimo
(106,25 hektaro), Plaštakiškių kaimo (86,19 hektaro), Puteikių kaimo (74,46 hektaro), Raudankų
kaimo (77,50 hektaro), Riškonių kaimo (117,87 hektaro), Sadūnų kaimo (238,99 hektaro),
Sakališkių kaimo (47,42 hektaro), Salos kaimo (39,35 hektaro), Siratavos kaimo (68,70 hektaro),
Sirotiškių kaimo (131,08 hektaro), Skineikių kaimo (134,10 hektaro), Smilgių kaimo (38,12
hektaro), Sniegiškių kaimo (88,52 hektaro), Šaltamalkių kaimo (132,94 hektaro), Šlapių kaimo
(15,35 hektaro), Triponiškių kaimo (61,51 hektaro), Užtiltės kaimo (224,89 hektaro), Vabolių
kaimo (96,38 hektaro), Vainiūnų kaimo (102,75 hektaro), Vaiskūnų kaimo (166,54 hektaro),
Vasaknų kaimo (1 335,78 hektaro), Vaseluškų kaimo (73,24 hektaro), Vencavų kaimo (424,06
hektaro), Vilkiškių kaimo (38,19 hektaro), Vosgėlių kaimo (417,52 hektaro), Voversių kaimo
(205,32 hektaro), Zablocių viensėdžio (38,07 hektaro) ir Žukliškių kaimo (134,95 hektaro).
4.5. Imbrado seniūnijos: Adomaukos viensėdžio (9,63 hektaro), Adomavos kaimo
(78,88 hektaro), Aleininkų kaimo (68,19 hektaro), Antaniškių kaimo (59,94 hektaro), Areliškių
kaimo (172,26 hektaro), Aškinkos kaimo (33,38 hektaro), Ausiejaukos viensėdžio (121,73 hektaro),
Avilių I kaimo (121,86 hektaro), Avilių II kaimo (884,04 hektaro), Avilių viensėdžio
(45,48 hektaro), Ažuraisčių kaimo (93,03 hektaro), Bakaleriškių kaimo (99,45 hektaro), Bakasiškio
kaimo (36,99 hektaro), Baltamiškio viensėdžio (79,65 hektaro), Bieliūnų kaimo (127,39 hektaro),

6
Bliokmanto kaimo (83,17 hektaro), Briedlaukio kaimo (103,03 hektaro), Čepelaukos viensėdžio
(25,66 hektaro), Čepuliškių viensėdžio (253,71 hektaro), Duburaičio I kaimo (250,81 hektaro),
Duburių kaimo (419,90 hektaro), Feklistaukos kaimo (61,98 hektaro), Galilaukio viensėdžio
(30,73 hektaro), Garadaukos kaimo (104,84 hektaro), Giliuškių viensėdžio (77,68 hektaro), Gojaus
kaimo (40,79 hektaro), Grumbinų I kaimo (162,83 hektaro), Grumbinų II kaimo (79,17 hektaro),
Gubarių kaimo (162,49 hektaro), Gurnapolio kaimo (166 hektarai), Ilgių viensėdžio
(203,68 hektaro), Imbrado kaimo (173,05 hektaro), Jancavos viensėdžio (57,03 hektaro), Janinos
viensėdžio (10,65 hektaro), Jovydžių kaimo (245,17 hektaro), Julijanavos kaimo (238,31 hektaro),
Juozapavos kaimo (104,77 hektaro), Kalvelių kaimo (436,44 hektaro), Kamšos kaimo
(105,64 hektaro), Karčiomkos kaimo (21,04 hektaro), Kartašovkos viensėdžio (21,79 hektaro),
Kelpšiškių kaimo (371,55 hektaro), Kiečių kaimo (232,48 hektaro), Kirilaukos viensėdžio (14,94
hektaro), Kiviškių kaimo (316,91 hektaro), Kovenkos viensėdžio (74,67 hektaro), Kuklių kaimo
(367,36 hektaro), Kukuliškių viensėdžio (17,10 hektaro), Kurionkų kaimo (54,40 hektaro),
Laužadžių viensėdžio (39,73 hektaro), Martyniškių viensėdžio (35,68 hektaro), Midolkų kaimo
(208,75 hektaro), Miliūnų kaimo (104,50 hektaro), Milžinų kaimo (198,45 hektaro), Murovankos
kaimo (69,92 hektaro), Nedožinkos kaimo (94,01 hektaro), Neišeriškių viensėdžio (49,75 hektaro),
Novinkų kaimo (327,42 hektaro), Petraučiškių kaimo (342,01 hektaro), Petraučiznos kaimo
(188,23 hektaro), Piliakalnio kaimo (24,30 hektaro), Plisiškių kaimo (101,28 hektaro), Preidiškių
kaimo

(52,40 hektaro),

Prekeliškių

viensėdžio

(14,22

hektaro),

Ragaukos

viensėdžio

(49,36 hektaro), Rapkiškių kaimo (50,19 hektaro), Raudankų kaimo (132,05 hektaro), Ropiškių
kaimo (75,31 hektaro), Rutuliškių kaimo (425,26 hektaro), Smėlių kaimo (86,04 hektaro),
Stainiškių I viensėdžio (83,89 hektaro), Stelmužės kaimo (455,94 hektaro), Strepčiškių kaimo
(48,60 hektaro), Stumbrinės viensėdžio (139,19 hektaro), Šalnos viensėdžio (6,55 hektaro),
Šeštokiškių kaimo (33,96 hektaro), Vaižgantų viensėdžio (31,79 hektaro), Vietriniškių viensėdžio
(49,18 hektaro), Zagurnų kaimo (187,11 hektaro) ir Žagarių kaimo (122,01 hektaro).
4.6. Salako seniūnijos: Asiūklės viensėdžio (79,52 hektaro), Aukštakalnių kaimo
(129,13 hektaro), Avinuostos kaimo (266,62 hektaro), Aželių kaimo (347,44 hektaro), Ažuraisčių
kaimo (468,62 hektaro), Bajorėlių kaimo (153,98 hektaro), Bajotiškių kaimo (616,58 hektaro),
Balinių kaimo (96,90 hektaro), Bikėnų kaimo (315,26 hektaro), Biržūnų kaimo (185,19 hektaro),
Breslaviškės viensėdžio (67,83 hektaro), Čepeliškių kaimo (199,22 hektaro), Čigoniškės kaimo
(158,65 hektaro), Daubariškių kaimo (120,94 hektaro), Drobiškių kaimo (543,04 hektaro),
Dumblynės viensėdžio (172,47 hektaro), Gabrelių kaimo (85,37 hektaro), Gaideliškių kaimo
(23,75 hektaro), Galinių kaimo (79,85 hektaro), Gerveliškės kaimo (47,40 hektaro), Girelės
viensėdžio (54,17 hektaro), Giteniškės kaimo (65,75 hektaro), Grybiškės kaimo (260,05 hektaro),
Gruodiškės kaimo (265,27 hektaro), Gudėniškės kaimo (103,43 hektaro), Gudiškių viensėdžio

7
(60,68 hektaro), Gulbinės viensėdžio (110,34 hektaro), Jakiškių kaimo (316,89 hektaro), Joniškio
viensėdžio (501,77 hektaro), Jurgiškių viensėdžio (24,23 hektaro), Katiniškės viensėdžio
(103,54 hektaro), Kiemionių kaimo (338,89 hektaro), Klementiškės kaimo (98,71 hektaro),
Kukiškių viensėdžio (3,22 hektaro), Liudvinavos viensėdžio (49,38 hektaro), Luodkų kaimo
(63,15 hektaro), Luodžių kaimo (1 633,64 hektaro), Marceliškio kaimo (1 357,48 hektaro),
Martėniškių kaimo (123,95 hektaro), Mikališkio kaimo (166,01 hektaro), Narbutiškio kaimo
(130,14 hektaro), Nariūnų kaimo (686,50 hektaro), Navikų kaimo (192,43 hektaro), Nečeskų kaimo
(132,97 hektaro), Padvarinės kaimo (357,06 hektaro), Pagrandų kaimo (60,38 hektaro), Pakerniškių
kaimo (163,78 hektaro), Paluodės kaimo (146,40 hektaro), Paskardiškio kaimo (126,21 hektaro),
Polivarko kaimo (423,15 hektaro), Pratkūnų kaimo (523,86 hektaro), Ramoniškio kaimo
(122,58 hektaro), Rudakiškės kaimo (188,98 hektaro), Sabalunkų kaimo (187,02 hektaro), Salako
kaimo (601,41 hektaro), Salų kaimo (297,56 hektaro), Samaukos kaimo (52,81 hektaro), Stukiškės
viensėdžio (64,18 hektaro), Šiurpiškių kaimo (481,71 hektaro), Tetervinių kaimo (141,41 hektaro),
Tiltiškių kaimo (224,62 hektaro), Tyliūniškės kaimo (116,60 hektaro), Tolimėnų kaimo
(392,14 hektaro), Treigelių kaimo (403,88 hektaro), Valentiškės kaimo (200,64 hektaro), Varniškių
kaimo (83,68 hektaro), Vilkiškių kaimo (57,80 hektaro), Vitkuškių kaimo (150,55 hektaro), Vyželių
kaimo (455,60 hektaro), Zaguriškės viensėdžio (52,07 hektaro), Zarkiškių kaimo (403,81 hektaro) ir
Zelvos viensėdžio (90,71 hektaro).
4.7. Suvieko seniūnijos: Ajočių kaimo (287,41 hektaro), Andrioniškio viensėdžio
(61,40 hektaro), Antužiškių kaimo (24,15 hektaro), Anupriškio kaimo (21,51 hektaro), Ažubalių
kaimo (50,99 hektaro), Ažvertiniškių kaimo (135,60 hektaro), Balčiūniškių kaimo (226,43 hektaro),
Baraukos kaimo (115,30 hektaro), Bebrinkos kaimo (121,68 hektaro), Bikūnų kaimo
(333,68 hektaro), Boleslovavos kaimo (34,91 hektaro), Cibulinės kaimo (161,67 hektaro), Dagilių
kaimo (538,23 hektaro), Degsnės kaimo (54,06 hektaro), Didėjos kaimo (2,20 hektaro), Duogių
kaimo (201,85 hektaro), Garbūnėliškio kaimo (121,44 hektaro), Grybinės kaimo (207,96 hektaro),
Guogiškio

kaimo

(40,80

hektaro),

Jaciškių

kaimo

(53,07

hektaro),

Juodenių

kaimo

(678,59 hektaro), Juozapavos kaimo (24,76 hektaro), Kadariškių kaimo (31,49 hektaro), Kamariškių
kaimo (223,01 hektaro), Kamuntiškių kaimo (73,71 hektaro), Kastantinavos kaimo (59,67 hektaro),
Katkuškių kaimo (39,86 hektaro), Knipiškių kaimo (178,16 hektaro), Konecpolio kaimo
(89,27 hektaro), Kriaunėnų kaimo (482,07 hektaro), Kriovinių kaimo (117,50 hektaro), Lipnikų
kaimo (107,58 hektaro), Maironių kaimo (320,87 hektaro), Medoliškių kaimo (110,70 hektaro),
Meiriškėlių kaimo (109,76 hektaro), Meiriškių kaimo (253,36 hektaro), Milgedžių kaimo
(356,68 hektaro), Mironiškio kaimo (101,46 hektaro), Miškiniškių kaimo (76,17 hektaro),
Mozūriškių kaimo (18,04 hektaro), Novinkų viensėdžio(18,30 hektaro), Pagriovinės viensėdžio
(5,71 hektaro), Pamilgedžių kaimo (312,57 hektaro), Patiltinių kaimo (66,29 hektaro), Paupinės
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kaimo (111,52 hektaro), Raginės kaimo (45,84 hektaro), Raistinių kaimo (223,49 hektaro),
Ramumos kaimo (22,49 hektaro), Rasimų kaimo (96,24 hektaro), Raudinės kaimo (513,42 hektaro),
Rudakasų kaimo (109,2 hektaro), Rudėnų kaimo (349,02 hektaro), Rudinių kaimo (35,23 hektaro),
Salaviškio viensėdžio (7,97 hektaro), Salinių kaimo (105,53 hektaro), Samanių kaimo
(479,17 hektaro), Skaistinės kaimo (12,77 hektaro), Slavėniškio kaimo (33,41 hektaro), Sodžių
kaimo (214,41 hektaro), Stonupio viensėdžio (27,28 hektaro), Subatiškio kaimo (125,51 hektaro),
Suvėnų kaimo (443,26 hektaro), Suvieko kaimo (626,66 hektaro), Sviriškių viensėdžio (253,63
hektaro), Tertelių kaimo (156,91 hektaro), Ulytėlės kaimo (326,79 hektaro), Upiškių kaimo (41,60
hektaro) ir Vaidminių kaimo (248,60 hektaro).
4.8. Turmanto seniūnijos: Akmeniškės viensėdžio (121,18 hektaro), Antaniškio kaimo
(151,8 hektaro), Avižinės kaimo (129,94 hektaro), Bandos viensėdžio (14,45 hektaro), Barteliškės
kaimo (43,99 hektaro), Bartkiškės I kaimo (138,57 hektaro), Bekelniškės kaimo (141,87 hektaro),
Bogdoniškės kaimo (158,14 hektaro), Borovkos kaimo (70,66 hektaro), Brukninės viensėdžio
(66,79 hektaro), Brusavankos kaimo (60,43 hektaro), Būdinių kaimo (1 652,89 hektaro), Bukiškėlių
viensėdžio (56,12 hektaro), Bukiškių kaimo (145,07 hektaro), Burnių kaimo (112,22 hektaro),
Čepukiškės kaimo (331,06 hektaro), Čiželiškės kaimo (197,02 hektaro), Daržėnų viensėdžio
(160,49 hektaro), Degutiškių kaimo (219,48 hektaro), Dirvoniškių kaimo (28,55 hektaro), Dirvonų
kaimo (69,07 hektaro), Dulkiškės kaimo (101,38 hektaro), Dumblynės viensėdžio (254,40 hektaro),
Dvariūnų viensėdžio (9,71 hektaro), Gailiutiškės viensėdžio (674,36 hektaro), Gajuvkos kaimo
(42,37 hektaro), Gasiuliškės kaimo (33,33 hektaro), Gilynės viensėdžio (70,56 hektaro),
Girvydiškės kaimo (62,46 hektaro), Gudiškės kaimo (44,30 hektaro), Ilgapievio viensėdžio
(54,86 hektaro), Ilgiškės kaimo (199,30 hektaro), Yliškės kaimo (202,65 hektaro), Jadlinavos
viensėdžio (68,93 hektaro), Jukniškės kaimo (19,15 hektaro), Juodinių kaimo (182,91 hektaro),
Jurgenavos kaimo (68,33 hektaro), Jurkakalnio kaimo (22,68 hektaro), Kalniškės kaimo
(50,27 hektaro), Kalniškės I kaimo (68,30 hektaro), Kalviškės kaimo (207,72 hektaro), Kamariškės
kaimo (193,02 hektaro), Karmelitų kaimo (136,36 hektaro), Karoliniškės kaimo (29,90 hektaro),
Kazeriškių viensėdžio (49,44 hektaro), Kimbartiškės kaimo (440,64 hektaro), Kirkliškių kaimo
(104,48 hektaro), Klabutkos viensėdžio (23,74 hektaro), Knyburiškių viensėdžio (35,83 hektaro),
Koptiškės kaimo (43,12 hektaro), Krasnopolio kaimo (38,96 hektaro), Križovkos kaimo (36,27
hektaro), Kumpuočių kaimo (177,85 hektaro), Lapeliškių kaimo (65,01 hektaro), Lenkeliškės kaimo
(116,31 hektaro), Liaudėnų kaimo (148,01 hektaro), Linciškių viensėdžio (43,13 hektaro), Lūgelių
kaimo (86,47 hektaro), Lupenkos kaimo (84,44 hektaro), Marijoniškės viensėdžio (19,26 hektaro),
Martyniškių kaimo (90,98 hektaro), Mateikiškės viensėdžio (32,06 hektaro), Matuliškės kaimo
(77,47 hektaro), Medinkos kaimo (6,92 hektaro), Mendeliškės viensėdžio (157,31 hektaro),
Mikalavo kaimo (98,53 hektaro), Mištautų kaimo (2 343,12 hektaro), Mizereniškės viensėdžio
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(47,86 hektaro), Nainių kaimo (150,93 hektaro), Narkiškių kaimo (24,01 hektaro), Naujalaukio
viensėdžio (29,60 hektaro), Navikų kaimo (57,08 hektaro), Navikų viensėdžio (29,66 hektaro),
Novinos viensėdžio (126,43 hektaro), Paberžės viensėdžio (19,04 hektaro), Padabinkos kaimo
(49,89 hektaro), Padrūkšės kaimo (80,66 hektaro), Paežerės viensėdžio (182,51 hektaro),
Pakalniškių kaimo (126,89 hektaro), Paliesės viensėdžio (27,54 hektaro), Paliutiškių kaimo (77,6
hektaro), Pasiekų viensėdžio (11,04 hektaro), Pasmalvių kaimo (457,42 hektaro), Pašventės kaimo
(1 051,42 hektaro), Patrakių viensėdžio (26,98 hektaro), Paukšteliškės kaimo (550,41 hektaro),
Pauželiškių kaimo (36,02 hektaro), Raipolės viensėdžio (81,62 hektaro), Ramaitiškės viensėdžio
(42,97 hektaro), Raminavos viensėdžio (139,61 hektaro), Rataniškių kaimo (53,90 hektaro),
Rotuliškių kaimo (67,65 hektaro), Rustiškės viensėdžio (17,19 hektaro), Rutiniškio kaimo
(100,56 hektaro), Sabutoniškės kaimo (76,59 hektaro), Saločių kaimo (80 hektarų), Salos kaimo
(252,38 hektaro), Samsanavo kaimo (117,55 hektaro), Santupių kaimo (77,77 hektaro),
Saplaučiznos kaimo (142,03 hektaro), Sauliakalnio viensėdžio (176,91 hektaro), Schedų kaimo
(213,69 hektaro), Skiduliškės kaimo (202,66 hektaro), Skirnos kaimo (539,53 hektaro), Sloniškių
kaimo (23,16 hektaro), Smalvelių kaimo (46,68 hektaro), Smalvų Aikštės kaimo (18,77 hektaro),
Smalvų kaimo (269,02 hektaro), Stačiūnų kaimo (332,21 hektaro), Sterlioniškės viensėdžio
(70,90 hektaro), Sterlionių kaimo (152,72 hektaro), Sviliškių kaimo (63,71 hektaro), Šakių kaimo
(145,13 hektaro), Šamatiškių viensėdžio (26,26 hektaro), Šilų viensėdžio (255,09 hektaro), Tilžės
kaimo (254,26 hektaro), Trušeliškės kaimo (47,50 hektaro), Turaučiznos kaimo (260,09 hektaro),
Turmanto miestelio (122,17 hektaro), Ulbiškės kaimo (73,22 hektaro), Užupių kaimo
(115,44 hektaro), Užvertinės viensėdžio (35,79 hektaro), Vadreliškės kaimo (21,76 hektaro),
Valakniškės kaimo (25,52 hektaro), Vanagėliškės kaimo (21,78 hektaro), Varugiškių kaimo (86,76
hektaro), Vaškiškės kaimo (46,34 hektaro), Važeliškių kaimo (17,52 hektaro), Veikšių viensėdžio
(71,76 hektaro), Veselavos kaimo (206,39 hektaro), Vicentinavos viensėdžio (68,16 hektaro),
Vilenkos kaimo (20,48 hektaro), Vyšniaukos kaimo (106,54 hektaro), Vyšniavos kaimo (36,67
hektaro), Zatokų kaimo (113,77 hektaro), Zavisiškės kaimo (234,51 hektaro), Žengiškės kaimo
(33,06 hektaro) ir Žiogiškių kaimo (152,66 hektaro).
4.9. Zarasų seniūnijos: Andriejūnų kaimo (86,93 hektaro), Ankudinovkos viensėdžio
(40,34 hektaro), Antaniškių viensėdžio (89,82 hektaro), Apidemiškių kaimo (215,55 hektaro),
Apiričio kaimo (33,38 hektaro), Apkartų I kaimo (60,92 hektaro), Arliškių kaimo (30,99 hektaro),
Asavytų kaimo (327,06 hektaro), Astravos kaimo (28,14 hektaro), Aukštakalnio kaimo
(201,03 hektaro), Auslo kaimo (171,8 hektaro), Avilių kaimo (1 415,23 hektaro), Ažuožeriškių
kaimo (92,42 hektaro), Ažumedinės kaimo (53,98 hektaro), Babrinėlio kaimo (44,22 hektaro),
Babrinės kaimo (684,51 hektaro), Bachmatų kaimo (233,91 hektaro), Bacioniškio viensėdžio
(82,88 hektaro), Bagdoniškių kaimo (43,21 hektaro), Baraukos viensėdžio (127,96 hektaro),
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Baravykų kaimo (46,02 hektaro), Bartašiškių viensėdžio (9,52 hektaro), Berankiškių kaimo
(104,66 hektaro), Berčiūnų kaimo (164,66 hektaro), Bernatkų kaimo (171,74 hektaro), Bernotiškių
kaimo (31,91 hektaro), Bielkaučižnos kaimo (115,67 hektaro), Blyniškių kaimo (132,83 hektaro),
Brastos viensėdžio (17,47 hektaro), Ciciliškių kaimo (25,12 hektaro), Ciuliškių kaimas
(42,32 hektaro), Degesiškių kaimas (66,5 hektaro), Dimitriškių kaimo (168,02 hektaro), Ditkūnų
kaimo (108,96 hektaro), Dukiškių kaimo (111,47 hektaro), Eglytės kaimo (36,52 hektaro),
Gaideliškių kaimo (57,6 hektaro), Galiniškių I kaimo (185,85 hektaro), Galiniškių II kaimo
(51,29 hektaro), Garavų viensėdžio (98,31 hektaro), Girsių kaimo (219,29 hektaro), Girvydiškių
kaimo (216,27 hektaro), Gražutės kaimo (1399,57 hektaro), Grebeniškių kaimo (54,96 hektaro),
Gružtų kaimo (129,92 hektaro), Gudelių kaimo (220,7 hektaro), Gulbinės kaimo (118,1 hektaro),
Gulbinkos viensėdžio (21,34 hektaro), Jakštiškių I kaimo (112,01 hektaro), Jauneikių kaimo
(166,44 hektaro), Joniškio viensėdžio (10,47 hektaro), Juodalaukių kaimo (91,24 hektaro),
Juodiškių viensėdžio (29,24 hektaro), Juozapavos kaimo (139,34 hektaro), Jurasiškių viensėdžio
(59,17 hektaro), Juškėnų kaimo (168,38 hektaro), Kalinaukos kaimo (156,15 hektaro), Kamariškių
kaimo (47,69 hektaro), Kamionkos viensėdžio (16,82 hektaro), Karveliškių kaimo (266,2 hektaro),
Kavoliškių kaimo (62,06 hektaro), Kavoliškių I kaimo (46,92 hektaro), Kaziūriškių kaimo (29,73
hektaro), Kervelinės kaimo (52,88 hektaro), Kikiškių kaimo (88,40 hektaro), Kizirniškių kaimo
(53,86 hektaro), Klimantiškių kaimo (46,60 hektaro), Kopūstinės kaimo (248,8 hektaro), Lapiškių
kaimo (64,16 hektaro), Laukesos kaimo (130,85 hektaro), Lengveniškių kaimo (47,78 hektaro),
Liaudiškių kaimo (211,16 hektaro), Liepalaukės kaimo (39,48 hektaro), Lokių kaimo (208,29
hektaro), Magučių kaimo (262,43 hektaro), Magutiškių viensėdžio (61,76 hektaro), Maliniškių
kaimo (115,19 hektaro), Maršoniškių kaimo (149,87 hektaro), Matuliškių kaimo (82,42 hektaro),
Medeikiškio kaimo (102,82 hektaro), Meldutiškių kaimo (97,11 hektaro), Minaukos viensėdžio
(155,64 hektaro), Mineikiškių kaimo (193,28 hektaro), Moveliškių viensėdžio (25,37 hektaro),
Mozūrėlių kaimo (69,83 hektaro), Mozūrų kaimo (236,05 hektaro), Mukulių kaimo (214,07
hektaro), Nadūnų kaimo (307,10 hektaro), Naprelių kaimo (232,41 hektaro), Narsūniškių kaimo
(166,61 hektaro), Naujadvario viensėdžio (276 hektarai), Navikėlių kaimo (39,01 hektaro), Navikų
kaimo (46,68 hektaro), Obeliškės viensėdžio (74,99 hektaro), Pagirės kaimo (23,83 hektaro),
Pagraužės

kaimo

(85,02

hektaro),

Pagulbinės

kaimo

(30,02

hektaro),

Pailgio

kaimo

(130,91 hektaro), Pajuodalankių kaimo (29,85 hektaro), Pakalniškių kaimo (68,56 hektaro),
Palazdinės kaimo (364,37 hektaro), Palšinės kaimo (974,58 hektaro), Pameldynės kaimo (88,38
hektaro), Panorų kaimo (52,59 hektaro), Paruožės kaimo (50,26 hektaro), Pasiekų viensėdžio (34,54
hektaro), Petkūnų kaimo (117,79 hektaro), Petrūniškio kaimo (93,70 hektaro), Piliakalnio kaimo
(68,02 hektaro), Puginų kaimo (169,76 hektaro), Purveliškių kaimo (30,07 hektaro), Rakšiškių
kaimo (96,13 hektaro), Rapkaučiznos kaimo (133,02 hektaro), Raudondvario kaimo (192,67
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hektaro), Rėpkos kaimo (78,47 hektaro), Riešutinės I kaimo (134,20 hektaro), Riešutinės II kaimo
(62,54 hektaro), Rimšiškių viensėdžio (80,85 hektaro), Romancų kaimo (354,18 hektaro), Rūsteikių
kaimo (368,58 hektaro), Sabencų kaimo (96,10 hektaro), Samavų kaimo (670,41 hektaro),
Sarakiškių kaimo (107,45 hektaro), Sargūniškių viensėdžio (24,20 hektaro), Sasnaukos kaimo
(79,01 hektaro), Sloniškių kaimo (91,91 hektaro), Smėlynės kaimo (37,20 hektaro), Sniegiškių
kaimo (97,69 hektaro), Šapaukos kaimo (195,01 hektaro), Šarkiškių kaimo (52,72 hektaro), Šaulių
kaimo (267,87 hektaro), Šaulių I kaimo (452,35 hektaro), Ščiūrių kaimo (45,76 hektaro), Šileikiškių
kaimo (84,19 hektaro), Šiliniškių kaimo (44,53 hektaro), Šlyninkos kaimo (13,87 hektaro),
Štadvilių kaimo (152,19 hektaro), Šukiškių kaimo (344,35 hektaro), Šunelės kaimo (182,13
hektaro), Tabaro kaimo (195,11 hektaro), Tamuliškio viensėdžio (51,04 hektaro), Tirylių viensėdžio
(60,66 hektaro), Tumiškės kaimo (888,69 hektaro), Vaikučių kaimo (190,97 hektaro), Venteleriškių
kaimo (59,74 hektaro), Verteniškių kaimo (71,39 hektaro), Viliušiškių kaimo (137,78 hektaro),
Vosyliškio kaimo (92,64 hektaro), Zablatiškių kaimo (115,92 hektaro), Zablatiškių viensėdžio
(35,46 hektaro), Zakoniškio kaimo (42,88 hektaro), Zvaniškių kaimo (179,60 hektaro), Žalmedžių
kaimo (37,58 hektaro), Žandariškių kaimo (95,06 hektaro), Žardeliškių kaimo (71,55 hektaro) ir
Žarniškių kaimo (64,2 hektaro).
5. Pakeisti Dusetų miesto ir Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnijos Salako miestelio
teritorijų ribas pagal pridedamus planus.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

