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DĖL HOLOKAUSTO AUKŲ SUŠAUDYMO IR UŽKASIMO VIETOS NUSTATYMO
TRAKO-PEMPIŠKIO MIŠKE KAMAJŲ SEN. ROKIŠKIO RAJ.

2017 m. gegužės 8 d. Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja Marijona
Mieliauskienė ir Istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis lankėsi Skrebiškio kaime pas Joną
Rudoką (gim. 1934 m. Skrebiškio k. Kamajų sen.). Vizito tikslas – nustatyti Svėdasų žydų
nužudymo ir užkasimo vietą.
Jonas Rudokas prisimena, kad 1941 m. liepos ar rugpjūčio mėn. (tiksliai nepamena)
Trako-Pempiškio miško pakraštyje šalia kelio Rokiškis-Kamajai buvo sušaudytos turtingų žydų
šeimos iš Svėdasų.
Muziejaus darbuotojai kartu su J. Rudoku ir jo žmona Aldona Rudokienė nuvyko į
žydų sušaudymo ir užkasimo vietą, kuri yra maždaug už kilometro nuo jų gyvenamosios vietos.
J. Rudokas nurodė vietą Trako-Pempiškio miško pakraštyje prie kelio Rokiškis-Kamajai.
J. Rudokas pasakojo, kad žydų šeimos buvo vežamos su visu savo turtu arkliais
kinkytais vežimais į Rokiškį. Norėdami pasipelnyti juos konvojavę asmenys nutarė juos nužudyti.
Prasidėjus žudynėms keletas pasmerktųjų bandė pabėgti, tačiau buvo pavyti ir sušaudyti.
J. Rudokas iš kitų kaimynų girdėjo, kad šio įvykio metu buvo sušaudyti 28 asmenys. Vieni iš
dalyvavusių žudynėse buvo svėdasiškiai Bekinčiai.
Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja M. Mieliauskienė (g. 1952 m.
Pašilės k. Kamajų sen.) prisimena, kad jos tėvai ir senelė pasakodavo apie šias žudynes. Senelė
Anelė Jasiūnienė (1883–1965) rodė jai tą vietą, kur nužudytieji žydai buvo užkasti.
M. Mieliauskienės ir J. Rudoko nurodytos vietos sutampa. Žydų sušaudymo ir
užkasimo vieta yra Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., Rokiškio r.
Jonas ir Aldona Rudokai ir Marijona Mieliauskienė pasakojo, kad XX a. 7 deš. žudynių
vietoje buvo vykdomi kasinėjimai. Kas juos atliko ir kokiu tikslu, jiems nėra žinoma. Apie tai
M. Mieliauskienė girdėjo ir iš savo motinos Liudvikos Jasiūnienės (1920–1987).
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Prie dokumento pridedami 8 priedai

Priedas nr 1.
Vietos koordinatės: 596820, 6193988 (LKS) 55.870504, 25.546998 (WGS) 55° 52'
13.81", 25° 32' 49.19" (WGS),
Nuoroda žemėlapyje:
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=596886;6193829;Pa%C5%BEym%C4%97tas%
20ta%C5%A1kas;&xy=601014,6197295&z=200000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stop
s,zebra

Priedas Nr 2. Žemėlapis su pažymėta žudynių vieta

Appendix No. 3. Palydovinis žemėlapis su pažymėta žudynių vieta.

Priedas Nr. 4. Fotografija, kurioje užfiksuotas Jonas Rudokas nurodantis nužudytųjų užkasimo
vietą Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojai Marijonai Mieliauskienei.

Priedas Nr. 5. Fotografija, kurioje užfiksuota Aldona Rudokienė nurodanti nužudytųjų užkasimo
vietą.

Priedas Nr. 6. Fotografija, kurioje užfiksuota nužudytųjų užkasimo vieta.

Priedas Nr. 7. Fotografija, kurioje užfiksuota nužudytųjų užkasimo vieta nuo kelio pusės.

Priedas Nr. 8. Fotografija, kurioje užfiksuota nužudytųjų užkasimo vieta nuo kelio pusės.

