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1. Įvadas 

 

2018 m. Rokiškio rajone vyko archeologiniai žvalgymai. Šie tyrimai, tai tęsinys istorinės–

kraštotyrinės ekspedicijos, kurią nuo 2017 m. organizuoja Rokiškio krašto muziejus su rėmėjų iš JAV 

Phil ir Aldona Shapiro pagalba. Phil Shapiro su broliu David yra įkūrę visuomeninę organizaciją 

„Remembering Litvaks Inc.“, kuri rūpinasi žydų litvakų kultūros paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu 

Lietuvoje. Archeologinių žvalgymų užsakovas Rokiškio krašto muziejus. 

Archeologiniai žvalgymai atlikti naudojant geoprospekcijos metodą. Tai vienas iš neinvazinių 

geofizikinių tyrimų metodų, kai georadaru (GPR) matuojami po žeme esančių objektų 

elektromagnetinių bangų atspindžiai. Archeologiniams žvalgymams reikalingą techninę įrangą (pulse 

EKKO™) su 500 MHz antena parūpino Hartfordo (JAV) universitetas, o tyrimo duomenų apdorojimą 

ir interpretaciją atliko šio universiteto specialistai naudodami pulse EKKO, GFP Edit and EKKO 

Project programas. 

2018 m. archeologinių žvalgymų pagrindinis tikslas – lokalizuoti ir dokumentuoti dvi Antrojo 

pasaulinio karo metu nužudytų Holokausto aukų palaidojimo vietas Šeduikiškio ir Trako–Pempiškio 

vietovėse, kurios iki šiolei neturi paminklosauginio statuso. Tuo pačiu tyrimai buvo atlikti ir kitose su 

Rokiškio krašto istorija susijusiose vietose – Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčioje, buvusios 

žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g., Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorijoje, sklypuose 

Šatrijos g. 1 ir 3, Tyzenhauzų g. 1 ir Rokiškio miesto istorinėje dalyje (17102), sklype Vytauto g. 20.  

Tyrimų grupę sudarė tyrėjai iš JAV: grupės vadovas archeologas prof. dr. Richard Freund ir prof. 

dr. Susan Cardillo, Hartfordo universitetas, Konektikutas; geografas antropologas prof. dr. Harry Jol, 

Viskonsino-O Klero universitetas, Viskonsinas); geografas kartografas prof. dr. Philip Reeder, 

Diukeino universitetas, Pensilvanija ir Hartfordo universiteto studentai. Archeologiniuose 

žvalgymuose iš Lietuvos pusės dalyvavo šios ataskaitos autorius ir archeologas dr. Romas Jarockis.  

Leidimas vykdyti archeologinius žvalgymus LA-90 išduotas Kultūros paveldo departamente 

2018-04-18 pagal MAK aprobuotą žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą ir jo papildymą (priedai 

Nr. 1-3).  

Lauko tyrimus georadaru ir duomenų interpretaciją atliko prof. dr. Harry Jol. Tyrinėtų vietų 

koordinates nustatė prof. dr. Philip Reeder su studentais. Tyrimų metodika ir rezultatai pateikti 

trumpoje ataskaitoje, kuri originalo kalba (anglų) yra pateikta šios ataskaitoje (priedai Nr. 4-5). 

Archeologinių tyrimų metu fotofiksaciją vykdė Romas Jarockis, situacijos planų autorius Darius 

Balsas. 2018 m. vykusių archeologinių žvalgymų fotografijų skaitmeninės kopijos saugomos D. Balso 

asmeniniame archyve.  

Ataskaita išspausdinta 3 egzemplioriais. Du ataskaitos egzemplioriai pateikti Kultūros paveldo 

departamentui, vienas – tyrimų užsakovui Rokiškio krašto muziejui. 

 

2. Ankstesnių archeologinių tyrimų ir istorinių duomenų apžvalga 

 

1. Šeduikiškio k., Rokiškio r. sav.  

2018 m. tyrimai atlikti tarp Kavoliškio ir Šeduikiškio kaimų esančiame miške. Vieta parinkta 

remiantis Rokiškio krašto muziejaus surinktais duomenimis. Pagal vietos gyventojos Aldonos 

Šarkauskaitės-Dranseikienės liudijimą, kurį 2004.08.30 užrašė ir nufilmavo Rokiškio krašto muziejaus 

Istorijos skyriaus vedėja Ona Mackevičienė, 1941 m. tarp Kavoliškio ir Šeduikiškio kaimų esančiame 

miške buvo nužudytos ir palaidotos Panemunėlio žydų Jofių ir Olkinų šeimos. Manoma, kad čia kartu 

su savo šeima buvo sušaudyta ir jauna poetė Matilda Olkinaitė1. Apie tai savo metu buvo rašyta rajono 

                                                 
1 Rokiškio krašto muziejaus mokslinis archyvas. 
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periodinėje spaudoje publikuotame Petro Paršonio straipsnyje, kuriame įdėtas spėjamos aukų 

palaidojimo vietos situacijos planas2.  

2017 m. asociacija „Rokiškio teatras“ kartu su LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 

Rokiškio 506 pėstininkų kuopos savanoriais surengė viešą akciją siekiant įamžinti nužudytų aukų 

atminimą. Akcijos metu pamiškėje netoli spėjamos Holokausto aukų palaidojimo vietos buvo 

pastatytas paminklinis akmuo atminimo lenta bei įrengta kelio nuoroda (nuotr. Nr. 1-2)3. 

2018 m. tyrimų aplinkoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti. Tyrimų vieta nėra įtraukta į 

kultūros vertybių registrą. 

2. Trako-Pempiškio miškas, Kamajų sen. 

Tyrimų vieta Trako-Pempiškio miške taip pat parinkta remiantis muziejininkų surinktais 

duomenimis. 2017 m. gegužės 8 d. Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja Marijona 

Mieliauskienė ir Istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis lankėsi Skrebiškio kaime, Kamajų sen. pas 

Joną Rudoką (gim. 1934 m.). Jis papasakojo, kad 1941 m. liepos ar rugpjūčio mėn. (tiksliai nepamena) 

Trako-Pempiškio miško pakraštyje, šalia kelio Rokiškis-Kamajai buvo sušaudytos pasiturinčių žydų 

šeimos iš Svėdasų, iš viso 28 žmonės. Muziejaus darbuotojai kartu su J. Rudoku ir jo žmona Aldona 

Rudokienė buvo nuvykę į spėjamą holokausto aukų palaidojimo vietą, kuri yra maždaug už 1 km nuo 

jų gyvenamosios vietos.  

Kitas liudininkas – Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja M. Mieliauskienė (g. 

1952 m.), prisimena, kad jos tėvai yra pasakoję apie šias žudynes. Jos senelė Anelė Jasiūnienė (1883–

1965) netgi parodė jai konkrečią vietą, kur nužudytieji žmonės buvo užkasti. Visų trijų liudininkų 

nurodyta spėjama Holokausto aukų palaidojimo vieta sutampa. Tiek Jonas ir Aldona Rudokai, tiek 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).  

2017 m. ekspedicijos metu Rokiškio krašto muziejaus muziejininkai užfiksavo nurodytą vietą, 

dokumentavo liudininkų parodymus ir parengė oficialų dokumentą dėl žudynių vietos nustatymo4. 

Planuojamų archeologinių žvalgymų vietoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti.  

Tyrimų vieta nėra įtraukta į kultūros vertybių registrą. Remiantis šiais liudininkų pasakojimais 

vietoje buvo nustatytos dvi vietos, kuriose galėjo būti palaidotos aukos. 

Numatomų tyrimų aplinkoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti. Tyrimų vieta nėra 

įtraukta į kultūros vertybių registrą. 

3. Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčia 

Pirmoji medinė bažnyčia Panemunėlyje buvo pastatyta 1771 m. 1910-1911 m. pagal inžinieriaus 

Florijono Vyganovskio 1894 m. projektą pastatyta nauja mūrinė neogotikinė bažnyčia su dvigubu 

bokštu5. Bažnyčia nėra įtraukta į nekilnojamo kultūros paveldo registrą. 

Bažnyčioje taikant nedestrukcinius metodus ieškota galimos vietos, kur buvęs kunigas Juozapas 

Matelionis galėjo paslėpti istorinius dokumentus ar kitus daiktus. 

Kunigas Juozapas Matelionis (1895-1964) klebonauti Panemunėlyje buvo paskirtas 1934 m. 

1941 m. pas jį kurį laiką slapstėsi vietos žydų Olkinių šeima. Prieš išvežant sušaudyti Matildos 

Olkinaitės tėvas perdavė kunigui savo dukters dienoraštį, kuriame ji rašė savo sukurtas eiles. Kunigas 

Juozas Matelionis jį paslėpė bažnyčioje po grindimis už didžiojo altoriaus buvusioje slėptuvėje. Po 

karo, 1950 m. kunigas buvo areštuotas, nuteistas 10 metų kalėti, į Lietuvą grįžo 1955 m. Prieš išvežant 

                                                 
2 Paršonis, P. Tą rytą girdėjo dainuojant. Rokiškio pragiedruliai. 1998.03.06, p. 3-6. 
3 http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/kultura/ikilo-paminklas-suaudytai-jaunai-poetei-ir-jos-eimai  
4 Rokiškio krašto muziejaus mokslinis archyvas. 
5 http://www.ltvirtove.lt/baznycios.php?lt=panemunelio_sv_juozapo_globos_baznycia 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/kultura/ikilo-paminklas-suaudytai-jaunai-poetei-ir-jos-eimai
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/kultura/ikilo-paminklas-suaudytai-jaunai-poetei-ir-jos-eimai
http://www.ltvirtove.lt/baznycios.php?lt=panemunelio_sv_juozapo_globos_baznycia
http://www.ltvirtove.lt/baznycios.php?lt=panemunelio_sv_juozapo_globos_baznycia


4 
 

į Sibirą dienoraštį jis perdavė vargonininkui Andrijauskui. Po to dienoraštis pateko į žinomos 

literatūrologės Irenos Veisaitės rankas6. 

Archeologinių žvalgymų metu buvo filmuojamas filmas apie Matildą Olkinaitę. Norėdami 

nufilmuoti šią vietą ir patikrinti ar slėptuvėje už altoriaus nėra paslėpta ir daugiau su šia istorija 

susijusių daiktų, gavus vietos klebono sutikimą, bažnyčioje buvo atlikti geofizikiniai matavimai. 

4. Buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. 

Pandėlio vardas pirmą sykį paminėtas istoriniuose šaltiniuose 1591 m. Pandėlio dvaras ir 

miestelis ilgą laiką priklausė didikų Rajeckių giminei. 1655 m. Gedeonas Rajeckis netoli dvaro pastatė 

medinę bažnyčią ir įsteigė parapiją. Po Rajeckių dvaras ir miestelis atiteko grafui Chreptavičiui, iš 

kurio 1767 m. nupirko Ignas Koscialkovskis. 1801 m. Pandėlyje pastatyta mūrinė Švč. Mergelės 

Marijos vardo bažnyčia. Paskutinis Pandėlio dvaro savininkas Kocialkauskas Marijonas, jis dvarą 

valdė nuo 1919 iki 1939 m. 

XIX a. pabaigoje Pandėlio dvarui priklausė 2690 ha žemės. Administraciniu požiūriu iki Pirmojo 

pasaulinio karo Pandėlys priklausė Zarasų apskričiai ir buvo valsčiaus centras. 1859 m. čia buvo 43 

sodybos ir 430 gyventojų, kurių didžiąją dalį sudarė žydai chasidai. Sinagogos gatvėje buvo sinagogų 

kompleksas, kurį sudarė sinagoga, mokykla, diakonų sinagoga, neturtingų žydų prieglauda7. 

Vakarinėje miestelio dalyje, netoli sinagogų pastatų komplekso, dabartinės Liepų g. aplinkoje buvo 

ritualinė žydų pirtis (mikvah). Pirtis yra pažymėta ir 1889 m. Pandėlio miestelio plane (priedas Nr. 3).  

2018 m. tyrimų vietos aplinkoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti. Tyrimų vieta nėra 

nekilnojamo paveldo teritorija. 

5. Rokiškio senojo dvaro (1010) teritorija, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 

Rokiškio vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 m. Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Aleksandro privilegijoje duotoje Grigui Astikui. Iš istorinių šaltinių yra žinoma, kad 

Rokiškio dvarą 1514 m. Žygimantas Senasis suteikė savo sąjungininkui Timofejui Krošinskiui, kuris 

karų su Maskva metu neteko Smolenske turėtų žemių ir pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.  

Krošinskių giminė dvarą valdė iki XVIII a. I pusės. Dvaras detaliai aprašytas 1634 m. 

Vendragovskio sudarytame Rokiškio dvaro inventoriuje. Pagal paskutiniojo Krošinskių giminės 

atstovo Juozapo Krošinskio testamentą (sudarytas 1715 m.), Rokiškio dvaras atiteko Tyzenhauzams. 

1744 m. buvo sudarytas naujas dvaro inventorius, kuriame aprašomi dvaro pastatai. 

1801 m. Ignotas Tyzenhauzas maždaug už 300 m į P nuo buvusios Krošinskių dvarvietės pastatė 

naujus Rokiškio dvaro rūmus. Senojo dvaro vietoje,  miestelio R pakrašty pusėje, šalia tvenkinio buvo 

pastatytas angliškas malūnas, alaus darykla. Puošnus alaus daryklos pastatas pavaizduotas 1812 m. 

Konstantino Tyzenhauzo piešinyje. 1808–1809 m. buvo pastatytas olandiško tipo vėjo malūnas, kurį 

1932 m. sunaikino gaisras.  

XIX a. pabaigoje dvarą ir miestą valdant grafams Pšezdzieckiams, vietoj alaus daryklos veikė 

lentpjūvė, vėliau milo vėlykla, karšykla. Fotonuotraukose, kurios darytos XX a. pradžioje ir Pirmojo 

pasaulinio karo metais, matyti buvusios alaus daryklos pastatas, ant kalvos stovintis vėjo malūnas bei 

kiti mediniai pastatai.  

Nuo 1932 m. gerinant Rokiškio miesto vaizdą dvaro sodyboje buvo nugriauta dalis menkaverčių 

pastatų. Po Antrojo pasaulinio karo senojo dvaro teritorijoje pokario metais veikė lentpjūvė ir malūnas. 

Iki 1950 m. Rokiškio dvaro teritorija priklausė Rokiškio tarybiniam ūkiui. 1950 m. balandžio 30 d. 

rūmai buvo perduoti Kultūros – švietimo darbo skyriaus žinion. Tačiau buvusi senojo dvaro vieta su 

pastatais ir toliau liko Rokiškio tarybinio ūkio panaudoje. Ten įkurtas Rokiškio rajono pramonės 

                                                 
6 http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/488-zyd-bendruomenes-gyvenimo-tyrinejimo-

ekspedicija-rokiskio-kraste 
7 http://pandelys.hol.es/; http://yoffeyoffe.blogspot.lt/2010/09/ponendel-jewish-history.html 

http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/488-zyd-bendruomenes-gyvenimo-tyrinejimo-ekspedicija-rokiskio-kraste
http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/488-zyd-bendruomenes-gyvenimo-tyrinejimo-ekspedicija-rokiskio-kraste
http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/488-zyd-bendruomenes-gyvenimo-tyrinejimo-ekspedicija-rokiskio-kraste
http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/488-zyd-bendruomenes-gyvenimo-tyrinejimo-ekspedicija-rokiskio-kraste
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kombinatas. Nuo 1962 m. – Rokiškio rajono buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas, akmens 

apdirbimo dirbtuvės. 

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, senojo dvaro teritorijoje dar apie dešimtmetį 

veikė įvairios įmonės. 2004 m. balandžio 29 d. ši teritorija su buvusiu alaus daryklos pastatu perduota 

Rokiškio krašto muziejui. Buvusio dvaro teritorijoje šiuo metu yra suformuoti 4 sklypai. Vienas jų yra 

muziejaus panaudoje. Kiti trys priklauso privatiems asmenims8.  

Archeologiniai tyrimai   

2012-2017 m. Rokiškio dvaro teritorijoje tyrimus atliko R. Songailaitė (planas Nr. 19). 

2012 m. Rokiškio dvarvietės teritorijoje buvo ištirta 12 šurfų, iš viso 50,54 m² plotas. Šurfuose 

Nr. 6 ir 11 buvo rasti buvusio dvaro pastatų pamatų fragmentai su išlikusiu nesunaikintu XVI a. vid. – 

XVII a pr. datuojamu kultūriniu sluoksniu ir to laikotarpio radiniais (tarp jų rastas ir Krošinskių 

herbinis koklis)9.  

2014 m. R. Songailaitė 2012 m. tyrinėtų šurfų Nr. 6 ir 11 vietoje ištyrė 39 m² dydžio plotą, 

tyrimų metu fiksuotas XVI a. II pusės – XVII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis su mūrinių pamatų 

fragmentais. Rekomenduota Rokiškio senąją dvarvietę įtraukti į Nekilnojamų kultūros vertybių 

registrą10.  

2015 m. tyrimai pratęsti, šalia 2014 m. tyrimų vietos ištirtas 47 m² plotas. Tyrimų metu fiksuoti 

XVII a. II pusės pastato pamatų fragmentai. Prie pastato, Š pusėje aptikta žemėje įkasta statinė, kurioje 

rasti XIX a. pr. datuojami radiniai11.   

2016 m. R. Songailaitė detaliųjų archeologinių tyrimų metu ištyrė 26 m² plotą. Senosios 

dvarvietės V dalyje papildomai buvo vykdomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai – ištirti 6 šurfai Nr. 

12-17 (šurfų numeracija tęstinė nuo 2012 m.), iš viso bendras 52 kv. m² plotas. Nustatyta, kad senoji 

dvarvietė pietvakarinėje ir pietinėje pusėse užėmė didesnę teritoriją, negu šiuo metu yra suformuota 

saugomai Rokiškio dvaro sodybai (1010). Dalis senosios dvarvietės šiuo metu patenka į Rokiškio 

istorinės miesto dalies teritoriją (17102) ir užstatyta gyvenamaisiais namais12. 

2017 m. R. Songailaitė dvarvietės teritorijoje vykdė detaliuosius ir žvalgomuosius 

archeologinius tyrimus, iš viso ištirtas bendras 61 m² plotas. Tyrimų metu plote Nr. 1, į kurį patenka 

XVII a. ir XIX a. pastatai, patikslinta buvusių pastatų struktūra. Taip pat buvo užbaigti tyrinėti šurfai 

15, 16, 17, kurie dėl nepalankių oro sąlygų 2016 m. buvo nebaigti tirti. Siekiant patikslinti buvusio 

dvaro teritoriją ŠV ir PR dalyse papildomai ištirti 4 šurfai (1,5 x 1,5 m dydžio). 2017 m. tirtame plote 

rasta XVI a. II pusės – XVIII a. I pusės koklių bei puodų šukių 13.   

Geofizkiniai tyrimai 

2014 m. senojoje dvarvietėje buvo vykdomi geofizikiniai tyrimai, kuriuos atliko dr. Natalija 

Juščeno. Tyrimų metu naudotas georadaras Zond 12e su 500 MHz antena. Gauti duomenys apdoroti 

Prism 2.59.67 programine įranga. Rokiškio dvaro teritorijoje zondavimas buvo atliekamas 6 plotuose. 

                                                 
8 Songailaitė, R., Kujelis, G. Rokiškio senojo dvaro teritorija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius 

2013, p. 291-295; Songailaitė, R. Senosios Rokiškio dvarvietės lokalizacija ir tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII 

amžiais. Rokiškis, 2017, p.107-119.   
9 Songailaitė, R., Kujelis, G. Rokiškio senojo dvaro teritorija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius 

2013, p. 291-295.  
10 Songailaitė, R. Rokiškio senoji dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius 2015, p. 242–246. 
11 Songailaitė, R. Rokiškio senoji dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius 2016, p.226-227. 
12 Songailaitė, R. Rokiškio buvusio dvaro sodybos teritorijos (1010) detaliųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita. 

Rokiškio krašto muziejaus mokslinis archyvas. 
13 Songailaitė, R. Senosios Rokiškio dvarvietės Lokalizacija ir tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais. 

Rokiškis, 2017, p. 107-119; R. Songailaitės žodinė informacija. 
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Georadiolokacijos tyrimų rezultatai atskleidė, kad dvarvietėje yra susiformavęs 0,75-1,5 m storio 

antropogeninės kilmės sluoksnis bei su buvusių pastatų liekanomis14.  

6. Rokiškio miesto istorinė dalis (17102), Vytauto g. 20 

2008 m. liepos 22 d. Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ona Mackevičienė 

kalbino Vilių Zalenkauską, kurio tėvas dirbo Rokiškio burmistratūros sargu. V. Zalenkauskas 

pasakojo, kad prasidėjus nacių okupacijai burmistratūros darbuotojai, visą archyvą sumetė į šulinį 

buvusį šalia burmistratūros pastato. Šią vietą V. Zalenkauskas parodė O. Mackevičienei. Šulinys vėliau 

buvo užpiltas, viršus jo suardytas. Šiuo metu jo vietoje yra asfaltuotas kiemas. 

2015 m. Rokiškio m., Vytauto g., elektros kabelių vietose tyrimus atliko K. Duderis. Tyrimų 

metu ištirta 10 1x1 m dydžio šurfų, kuriuose aptiktas XVIII-XIX a. kultūrinis sluoksnis su buitinės 

keramikos fragmentais, bei rastas XX a. II pusės grindinys.15 

 

3. Archeologinių žvalgymų eiga 

 

2018 m. Rokiškio raj. buvo atlikti archeologiniai žvalgymai. Šešiose skirtingose vietose: 

Šeduikiškio miške, Rokiškio r. sav.; Trako–Pempiškio miške, Kamajų sen.; Panemunėlio šv. Juozapo 

Globos bažnyčioje; buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g.; Rokiškio dvaro sodybos 

(1010) teritorijoje, sklypuose Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 ir Rokiškio miesto istorinėje dalyje 

(17102), sklype Vytauto g. 20 georadaru buvo ištirti 8 plotai, iš viso bendras 1411,73 m² plotas. 

 

3.1. Šeduikiškio k., Rokiškio r. sav. 

 

Remiantis Rokiškio krašto muziejaus surinktais duomenimis spėjama Holokausto aukų 

palaidojimo vieta yra maždaug 6 km į PV nuo Rokiškio, tarp Kavoliškio ir Šeduikiškio kaimų 

esančiame miške, kurį vietos gyventojai vadina Sacharos mišku, kairėje (ŠV) pusėje kelio Šeduikiškis-

Kavoliškis ir dešinėje (ŠR) pamiškės keliuko pusėje. 

Plotų aprašymuose pateiktos kampų koordinatės LKS94, nuo šiaurinio kampo pagal laikrodžio 

rodyklę. Tirtų plotų orientacija tekste pateikiama laipsniais, kurie matuoti nuo P kampo kai Š=0° pagal 

laikrodžio rodyklės kryptį. 

 

Plotas Nr. 1 (planai Nr. 1-6; nuotr. Nr. 3-6) 

Plotas Nr. 1 pažymėtas pagal P. Paršonio straipsnyje pateiktą situacijos planą: ŠV kelio 

Šeduikiškis-Kavoliškis pusėje, miško pakraštyje, maždaug už 65-75 m į ŠV nuo minėto vieškelio ir 

apie 7-8 m į ŠR nuo pamiškės keliuko (planai Nr. 1-2; nuotr. Nr. 3).  
 

Ploto Nr. 1 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

V (0,0) 6201374,12 594276,03 

Š (0,1) 6201371,82 594285,76 

R (1,1) 6201360,43 594283,07 

P (1,0) 6201362,73 594273,34 
 

10x11,7 m (117 m²) dydžio plotas kampais sąlyginai orientuotas į pasaulio šalis, ilgosios 

kraštinės pasuktos 15-20° kampu į R (kai Š=0). Plote, prieš pradedant tyrimus, buvo iškirsti nedideli 

                                                 
14 Juščenko, N. Krošinskių dvaro georadiolikaciniai tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais. Rokiškis, 2017, 

p. 120-130. 
15 Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2015 metais. Vilnius, 2016. p. 549. 
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medžiai ir krūmai. Žemės paviršius tyrimų ploto vietoje nelygus, matosi po miško sodinimo likusios 

arimo žymės (nuotr. Nr. 4). Ploto Nr. 1 ŠV kraštinė įvardinta X ašimi, PV – Y ašimi. Visos kraštinės 

kas 0,25 m pažymėtos vėliavėlėmis. Georadaru su 500 MHz antena Y ašyje buvo surinkti 36 transektų 

profiliai (planas Nr. 3). Gavus pirminius duomenis buvo nuspręsta plote Nr. 1 atlikti pakartotinius 

matavimus – X ašyje buvo surinkti 40 transektų duomenys (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 5-6). 

Atlikus ploto Nr. 1 elektromagnetinių bangų duomenų interpretaciją nustatyta, kad nuskenuoto 

ploto ŠV dalyje, maždaug 0,5 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo po žeme esančios 

anomalijos (planai Nr. 4 ir 6). Šias anomalijas galima sieti su liudininkų pasakojimuose minima aukų 

palaidojimo vieta. 

 

3.2. Trako-Pempiškio miškas, Kamajų sen. 

 

Remiantis Rokiškio krašto muziejaus surinktais duomenimis antra spėjama Holokausto aukų 

palaidojimo vieta yra maždaug 11 km į PV nuo Rokiškio, Trako-Pempiškio miško pakraštyje, šalia 

kelio Rokiškis-Kamajai kairėje (R) kelio pusėje, miško pakraštyje, maždaug 25-30 m į R nuo minėto 

kelio.  

 

Plotas Nr. 216 (planai Nr. 7-9; nuotr. Nr. 7-8) 

108 m² dydžio plotas Nr. 2 pažymėtas maždaug 12 m į R nuo kelio Rokiškis-Kamajai (planai Nr. 

7-8; nuotr. Nr. 7).  
 

Žvalgyto ploto Nr. 2 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Š (0,0) 6193986,55 596748,50 

R (0,1) 6193980,66 596760,65 

P (1,1) 6193973,46 596757,16 

V (1,0) 6193979,35 596745,01 
 

8x13,5 m dydžio plotas kampais orientuotas į pasaulio šalis, ilgosios kraštinės pasuktos ŠV-PR 

kryptimi 295° kampu (kai Š=0). Žemės paviršius tyrimų vietoje gana lygus, apaugęs miško žole ir 

samanomis. Ploto Nr. 2 PV kraštinė įvardinta X, PR – Y ašimi. Visos ploto kraštinės pažymėtos 

vėliavėlėmis kas 0,25 m. Georadaru su 500 MHz antena Y ašyje surinkti 34 transektų profiliai (planas 

Nr. 10; nuotr. Nr. 8).  

Atlikus plote Nr. 2 elektromagnetinių bangų duomenų analizę požeminių anomalijų, kurias 

galima būtų sieti su aukų palaidojimo vieta, nenustatyta (planas Nr. 9). 

 

Plotas Nr. 3 (planai Nr. 7-8, 10-12; nuotr. Nr. 9-10) 

64 m² dydžio plotas Nr. 3 pažymėtas maždaug 30 m į PR nuo ploto Nr. 2 ir 35 m į R nuo kelio 

Rokiškis-Kamajai (planai Nr. 7-8; nuotr. Nr. 9). 
 

Žvalgyto ploto Nr. 3 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Š (0,0) 6193972,28 596770,51 

R (0,1) 6193967,96 596778,97 

                                                 
16 2018 m. žvalgytų plotų numeracija tęstinė 
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P (1,1) 6193961,95 596775,90 

V (1,0) 6193966,26 596767,44 
 

9,5x6,75 m dydžio plotas kampais orientuotas į pasaulio šalis, ilgosios kraštinės pasuktos ŠV-PR 

kryptimi 295° kampu (kai Š=0). Žemės paviršius lygus, apaugęs miško žole ir samanomis. Ploto Nr. 3 

PV kraštinė įvardinta X ašimi, PR – Y ašimi. Visos kraštinės pažymėtos vėliavėlėmis kas 0,25 m. 

Georadaru su 500 MHz antena Y ašyje buvo surinkti 29 transektų profiliai (planas Nr. 10; nuotr. Nr. 

10). Ploto Nr. 3 vietoje žemės paviršiaus reljefas papildomai 1x1 m intervalais buvo išmatuotas 

lazeriniu matuokliu Topcom RL-H4C. 

Atlikus elektromagnetinių bangų duomenų analizę nustatyta, kad ploto Nr. 3 Š dalyje, maždaug 

1 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus užfiksuota maždaug 1,5x5 m dydžio ir maždaug 1,5 gylio, 

stačiakampio formos antropogeninės kilmės anomalija (planai Nr. 11 ir 12). Ši po žeme esant 

anomalija taip pat puikiai matoma vieno iš transekto profilio pjūvyje. Lazeriniu matuokliu žemės 

paviršiuje šioje vietoje buvo užfiksuota panašios formos įduba leidžia teigti, kad tai galima aukų 

palaidojimo vieta. 

 

3.3. Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčia 

 

Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčia stovi apie 23 m į PR Panemunėlio ir J. Tūbelio g. 

sankryžos. Tyrimai bažnyčioje atlikti tik vienoje vietoje – už altoriaus  

 

Plotas Nr. 4 (planai Nr. 13-15; nuotr. Nr. 11-12) 

3,23 m2 dydžio plotas Nr. 4 buvo pažymėtas centrinėje navoje už altoriaus, bažnyčios PR dalyje 

(planai Nr. 13-14; nuotr. Nr. 11).  
 

Ploto Nr. 4 centro koordinatės (LKS 94) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

6198706,36 591045,51 
 

0,85x3,8 m dydžio plotas kampais orientuotas į pasaulio šalis, ilgosios kraštinės pasuktos ŠR-PV 

kryptimi apie 15° kampu (kai Š=0). Ploto Nr.4 ŠV kraštinė įvardinta X ašimi, o PV – Y ašimi. 

Georadaru kas 0,17 m surinkti 6 transektų profiliai (planas Nr. 15; nuotr. Nr. 12).  

Išanalizavus tyrimų duomenis, nustatyta, kad jokių reikšmingų požeminių anomalijų, išskyrus 

būdingą grindų struktūrai, neužfiksuota. 

 

3.4. Buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. 

 

2018 m. tyrimai buvo atlikti Pandėlio miestelio V pakraštyje, apie 58 m nuo Liepų g., šalia 

sklypo Liepų g. 15 Preliminari tyrimų vieta parinkta remianti istoriniais ir kartografiniais duomenimis. 

 

Plotas Nr. 5 (planai Nr. 16-18; nuotr. Nr. 13-14) 

175 m² dydžio plotas Nr. 5 pažymėtas Liepų g. 15 namų valdos V dalyje ant nedidelės, žole 

apaugusios kalvelės. Tyrimų vietoje ant žemės paviršiaus matosi pavieniai akmenys (planai Nr. 16-17; 

nuotr. Nr. 13-14). 
 

Žvalgyto ploto Nr. 4 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  X Y 
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kampas Šiaurės platuma (m) Rytų ilguma (m) 

ŠV (0,0) 6210575,18 576216,01 

ŠR (0,1) 6210575,18 576230,01 

PR (1,1) 6210562,68 576230,01 

PV (1,0) 6210562,68 576216,01 
 

12,5x14 m dydžio ploto Nr. 5, kraštinėmis orientuotas į pasaulio šalis. Ploto P kraštinė įvardinta 

X ašimi, V – Y ašimi. Visos kraštinės pažymėtos vėliavėlėmis kas 0,25 m. Georadaru Y ašyje surinkti 

53 transektų profiliai (planas Nr. 18).  

Plote Nr. 5, skirtingose dalyse, 0,50 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus užfiksuotos kelios po 

žeme esančios anomalijos sietinos su šioje vietoje stovėjusios žydų pirties liekanomis (planas Nr. 18). 

 

3.5. Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorija, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 

 

2018 m. žvalgymų vieta, kurioje atlikti geofozikiniai matavimai, yra sklypų Šatrijos g. 1 ir 3 ir 

Tyzenhauzų g. 1 ribose, pastato vad. ,,Krošinskių pilaitė“ gretimybėje. Šių archeologinių žvalgymų 

tikslas – papildyti mokslinius istorinius, ikonografinius ir archeologinius duomenis apie senosios 

dvarvietės struktūrą. Tyrimų plotų vietos parinktos atsižvelgus į ankstesnius tyrimus, todėl žvalgyta 

dar netyrinėtose teritorijos vietose. 

 

Plotas Nr. 6 (planai Nr. 19-21; nuotr. Nr. 15-16) 

276 m² dydžio plotas Nr. 6 pažymėtas V senojo dvaro teritorijos dalyje, asfaltu padengtoje 

mašinų stovėjimo aikštelėje, į V nuo buvusio sandėlio pastato, kuris yra prie buvusio Rokiškio dvaro 

sodybos alaus daryklos (24857) (planai Nr. 19-20; nuotr. Nr. 15). 
 

Žvalgyto ploto Nr. 5 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Š (0,0) 6204504,17 599490,58 

R (0,1) 6204495,72 599491,45 

P (1,1) 6204492,18 599457,13 

V (1,0) 6204500,63 599456,26 
 

Ploto Nr.6 dydis 8x34,5 m, jis orientuotas kampais į pasaulio šalis, ilgosios kraštinės nežymiai 

pasuktos ŠR-PV kryptimi 95° kampu (kai Š=0). Žemės paviršius tyrimų vietoje padengtas asfalto 

sluoksniu. Ploto P kraštinė įvardinta X ašimi, V – Y ašimi. Visos kraštinės pažymėtos vėliavėlėmis kas 

0,25 m. Georadaru su 500 MHz antena Y ašyje surinkti 34 transektų profiliai (planas Nr. 21; nuotr. 

Nr. 16).  

Išanalizavus tyrimų duomenis nustatyta, jog tyrinėtame plote, maždaug 0,65 m gylyje nuo 

dabartinio žemės paviršiaus skirtingose ploto dalyse užfiksuotos kelios anomalijos, kurias galima sieti 

su buvusių dvaro pastatų liekanomis (planas Nr. 21).  

 

Plotas Nr. 7 (planai Nr. 22-23; nuotr. Nr. 17-18) 

693,9 m² dydžio plotas Nr. 7 pažymėtas R senojo dvaro teritorijos dalyje, žolės vejoje, Rokiškio 

II tvenkinio pakrantėje, apie 14,4 m į PR nuo buvusio Rokiškio dvaro sodybos alaus daryklos (24857) 

pastato P kampo (planas Nr. 22; nuotr. Nr. 17). 
 

Žvalgyto ploto Nr. 6 koordinatės (LKS 94) 
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Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Š (0,0) 6204500,99 599579,11 

R (0,1) 6204483,32 599599,52 

P (1,1) 6204463,89 599582,69 

V (1,0) 6204481,57 599562,28 
 

25,7x27 m dydžio plotas kampais orientuotas į pasaulio šalis, pasuktas apie 310° kampu (kai 

Š=0). Ploto Nr. 7 ŠR kraštinė įvardinta X ašimi, ŠV – Y ašimi. Visos kraštinės pažymėtos vėliavėlėmis 

kas 0,25 m. Atsižvelgti į kliūtis vietovėje, dėl ploto ribose augančių kalnapušių guoto, plotas buvo 

padalintas į 3 dalis. Pirmosios dalies dydis 12 m x 14 m, georadaru su 500 MHz antena Y ašyje šioje 

dalyje surinkti 48 transektų profiliai, kurių plotis buvo 0,25 m. Po to sekė 10,8 metrų ilgio X ašies 

atkarpa, kurioje Y ašyje buvo surinkti 40 transektų profiliai. Po to sekė trečia dalis – maždaug 7 m X 

ašies atkarpoje buvo surinkti 28 ir 25 metrų ilgio transektų profiliai (planas Nr. 23; nuotr. Nr. 18). 

Išanalizavus tyrimų duomenis nustatyta, jog tyrinėtame plote, maždaug 0,50 m gylyje nuo 

dabartinio žemės paviršiaus, keliose ploto vietose, užfiksuotos anomalijos, kurias galima sieti su 

buvusių dvaro pastatų liekanomis (planas Nr. 23). 

 

3.6. Rokiškio miesto istorinė dalis (17102), Vytauto g. 20 

 

Žvalgytas plotas yra dabartinio Rokiškio jaunimo centro kieme, sklype Vytauto g. 20, kuris 

patenka į nekilnojamos kultūros vertybės Rokiškio miesto istorinės dalies (17102) teritoriją.  

  

Plotas Nr.8 (planai Nr. 24-26; nuotr. Nr. 19-20) 

28,6 m² dydžio plotas Nr. 8 žymėtas R kiemo teritorijos dalyje, žolės vejoje, palei mūrinių 

garažų pastatą, kuris yra sklypo Nepriklausomybės a. 9 Š dalyje (planai Nr. 24-25; nuotr. Nr. 19). 

Plotas atitrauktas apie 4 m nuo minėto pastato Š sienos. 
 

Žvalgyto ploto Nr. 7 koordinatės (LKS 94) 

Ploto  

kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

ŠV (0,0) 6204668,38 599091,25 

ŠR (0,1) 6204668,38 599096,45 

PR (1,1) 6204662,88 599096,45 

PV (1,0) 6204662,88 599091,25 
 

5,2x5,5 m dydžio plotas orientuotas kraštais į pasaulio šalis, jo Š kraštinė įvardinta X ašimi, V – 

Y ašimi. Visos kraštinės pažymėtos vėliavėlėmis kas 0,25 m.  Georadaru su 500 MHz antena Y ašyje 

šioje dalyje surinkti 20 transektų profiliai, kurių plotis buvo 0,25 m (nuotr. Nr. 20).  

Išanalizavus tyrimų medžiagą jokių reikšmingų požeminių anomalijų neužfiksuota (planas Nr. 

26).  
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4. Išvados 

 

2018 m. liepos mėn Rokiškio raj. vyko archeologiniai žvalgymai. Šeduikiškio miške, Rokiškio r. 

sav.; Trako–Pempiškio miške, Kamajų sen.; Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčioje; buvusios 

žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g.; Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorijoje, sklypuose 

Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 ir Rokiškio miesto istorinėje dalyje (17102), sklype Vytauto g. 20 

georadaru buvo ištirti 8 plotai, kurių bendras plotas 1411,73 m². 

1. Šeduikiškio miške tyrinėto ploto Nr. 1 ŠV dalyje, maždaug 0,5-0,7 m gylyje nuo 

dabartinio žemės paviršiaus užfiksuotos anomalijos, kurias remiantis liudininkų pasakojimais galima 

sieti su spėjama Holokausto aukų palaidojimo vieta. 

2. Išanalizavus georadaro tyrimų duomenis, Trako – Pempiškio miške, ploto Nr. 3 PR 

dalyje užfiksuota 1,5x5 m dydžio ir maždaug 1,5 gylio, stačiakampio formos antropogeninės kilmės 

anomalija. Ši anomalija taip pat nustatyta transekto profilio pjūvyje. Matuojant žemės paviršiaus 

reljefo nelygumus lazeriniu matuokliu žemės paviršiuje užfiksuota panašios formos įduba. Atliktų 

archeologinių tyrimų duomenys ir liudininkų parodymai leidžia teigti, kad šioje vietoje gali būti 

palaidotos Holokausto aukos. 

3. Šeduikiškio ir Trako-Pempiškio miškuose atliktų georadaro tyrimų rezultatai sutampa su 

liudininkų parodymais. Archeologinių tyrimų praktikoje geofizikiniai tyrimų rezultatai dar yra 

tikrinami invaziniais archeologiniais tyrimais. Tačiau šiuo atveju šiuos tyrimų metodus riboja specifinė 

žydų mirusiųjų tradicija, kuomet yra draudžiama ekshumuoti ir perlaidoti palaikus. Mirusiojo lietimas 

ir jo ramybės drumstimas yra nepriimtinas ir vertinamas kaip nepagarba. 

4. Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorijoje tyrinėtuose plotuose Nr. 6 ir 7 užfiksuotos  

anomalijos gali būti siejamos su šioje vietoje anksčiau stovėjusiais pastatais. Žvalgymai nesuteikė 

naujos informacijos apie senojo dvaro išplanavimą, tačiau  ateityje planuojant archeologinius tyrimus, 

po žeme fiksuoti objektai gali būti pariktos kaip potencialių tyrimų vietos. 

5. Tyrinėtuose plotuose Nr. 5 (Pandėlyje), Nr.6 (Panemunėlio bažnyčioje) ir Nr. 8 

(Rokiškyje Vytauto g. 20 kieme) geomagnetinių požeminių anomalijų, kurias galima būtų interpretuoti 

kaip turinčias archeologinio ir istorinio pobūdžio vertingąsias savybes neaptikta.   

 

Paminklosauginiai reikalavimai: 

Remiantis Rokiškio krašto muziejaus surinkta medžiaga, bei 2018 m. atliktų žvalgomųjų 

archeologinių tyrimų duomenimis, rekomenduojama Šeduikiškio ir Trako-Pempiškio miškuose 

esančias Holokausto aukų palaidojimo vietas įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

 

 

Archeologas  

Darius Balsas 

 

 Archeologas 

 Romas Jarockis 
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5. Grafinės medžiagos sąrašas 

 

1. Planas Nr. 1   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 

situacijos planas. M 1:1500. 

2. Planas Nr. 2   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 

planas. M 1:250. 

3. Planas Nr. 3   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 

tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

4. Planas Nr. 4   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 50 

cm gylio planas ir jo pjūvis (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

5. Planas Nr. 5   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 

tinklelio schema (X-Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

6. Planas Nr. 6   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 50 

ir 70 cm gylio planai (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

7. Planas Nr. 7   2018 m. georadaro tyrimų plotų Nr. 2 ir 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

situacijos planas. M 1:1500. 

8. Planas Nr. 8   2018 m. georadaro tyrimų plotų Nr. 2 ir 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

planas. M 1:250. 

9. Planas Nr. 9   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 2 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 50 

cm gylio planas ir jo pjūvis. 

10. Planas Nr. 10   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

11. Planas Nr. 11   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

70 ir 80 cm gylio planai (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

12. Planas Nr. 12   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

80-85 cm gylio planas ir jo pjūvis (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

13. Planas Nr. 13 2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 4 Panemunėlio šv. Juozapo Globos 

bažnyčioje situacijos planas. M 1:1500. 

14. Planas Nr. 14 2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 4 Panemunėlio šv. Juozapo Globos 

bažnyčioje planas. M 1:250. 

15. Planas Nr. 15   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 4 Panemunėlio šv. Juozapo Globos 

bažnyčioje tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir planai, gylis 10 ir 30 cm (raudoni 

apskritimai žymi požemines anomalijas). 

16. Planas Nr. 16   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., 

Liepų g. situacijos planas. M 1:2000. 

17. Planas Nr. 17   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., 

Liepų g. planas. M 1:250. 

18.  Planas Nr. 18   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio 

m., Liepų g. tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir 100 cm gylio planas (raudoni 

apskritimai žymi požemines anomalijas). 

19. Planas Nr. 19   2018 m. georadaro tyrimų plotų Nr. 6 ir 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 

teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 situacijos planas. M 1:1000. 

20. Planas Nr. 20   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 6 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 

teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 planas. M 1:500. 
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21. Planas Nr. 21   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 6 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 

teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir 

65 cm gylio planas (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

22. Planas Nr. 22   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 

teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 planas. M 1:500. 

23. Planas Nr. 23   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 

teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir 

65 cm gylio planas (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

24. Planas Nr. 24   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje 

(17102), Vytauto g. 20 situacijos planas. M 1:1000. 

25. Planas Nr. 25   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje 

(17102), Vytauto g. 20 planas. M 1:250. 

26. Planas Nr. 26   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje 

(17102), Vytauto g. 20 40 cm gylio planas. 



Plotas Nr. 1

¯

0 30 60 90 12015
Meters1:1,500

Planas Nr. 1   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške, 
Rokiškio r. sav., situacijos planas. M 1:1500.

2018 m.  žvalgytas plotas

6. Grafinė medžiaga

14 



¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:250

Planas Nr. 2   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške, 
Rokiškio r. sav., planas. M 1:250.

2018 m.  žvalgytas plotas

Plotas Nr. 1

15 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planas Nr. 3   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške,  

Rokiškio r. sav., tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

16 



11 

 

 
 

Planas Nr. 4   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške,  
Rokiškio r. sav., 50 cm gylio planas ir jo pjūvis (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

17 

dariu
Textbox



 

 

 

 

 

 
 

Planas Nr. 5   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške, Rokiškio r. sav., 

tinklelio schema (X-Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

18 



11 

 

 
 

Planas Nr. 6   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr.1 Šeduikiškio k. miške,  
Rokiškio r. sav., 50 ir 70 cm gylio planai (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

19 

dariu
Textbox



Plotas Nr. 2 Plotas Nr. 3

¯

0 25 50 75 10012.5
Meters 1:1,500

Planas Nr. 7   2018 m. georadaro tyrimų plotų Nr. 2 ir 3 Trako-Pempiškio miške, 
Kamajų sen., situacijos planas. M 1:1500.

2018 m.  žvalgytas plotas 20 



¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:250

Planas Nr. 8   2018 m. georadaro ty rimų plotų Nr. 2 ir 3 Trako-Pempiškio miške, 
Kamajų sen., planas. M 1:250.

2018 m.  žvalgytas plotas

Plotas Nr. 2

Plotas Nr. 3

21 
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Planas Nr. 9   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 2 Trako-Pempiškio miške,  

Kamajų sen., 50 cm gylio planas ir jo pjūvis. 

22 

dariu
Textbox

dariu
Textbox



 

 

 

 

 
 

Planas Nr. 10   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., 

tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias). 

23 



11 

 

 
Planas Nr. 11   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške,  

Kamajų sen., 70 ir 80 cm gylio planai (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

24 

dariu
Textbox



11 

 

 

 

 
 

Planas Nr. 12   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 3 Trako-Pempiškio miške,  

Kamajų sen., 80-85 cm gylio planas ir jo pjūvis (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

25 

dariu
Textbox



Plotas Nr. 4

¯

0 30 60 90 12015
Meters1:1,500

Planas Nr. 13   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 4 
Panemu nėlio šv. Ju ozapo Globos bažnyčioje situ acijos planas. M 1:1500.

2018 m.  žvalgytas plotas 26 



Plotas Nr. 4

¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:250

Planas Nr. 14 2018 m. georadaro ty rimų ploto Nr. 4 
Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažny čioje planas. M 1:250.

2018 m.  žvalgytas plotas 27 



 

 

 

 
 

Planas Nr. 15   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 4 Panemunėlio šv. Juozapo Globos 

bažnyčioje tinklelio schema  

(Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir planai, gylis 10 ir 30 cm (raudoni apskritimai žymi 

požemines anomalijas). 

28 



Plotas Nr. 5

¯

0 40 80 120 16020
Meters1:2,000

Planas Nr. 16   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 
buv usios žydų pirties v ieta Pandėlio m., Liepų g. situacijos planas. M 1:2000.

2018 m.  žvalgytas plotas 29 



¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:250

Planas Nr. 17   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 
buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. planas. M 1:250.

2018 m.  žvalgytas plotas

Plotas Nr. 5

30 
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Planas Nr. 18   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 5 buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g. tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro 

antenų kelias) ir 100 cm gylio planas (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

31 

dariu
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¯

0 10 20 30 405
Meters1:1,000

Plan as Nr. 19   2018 m. georadaro tyrimų  plotų  Nr. 6 ir 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 
teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Ty zen hauzų  g. 1 situacijos plan as. M 1:1000.

Rokiškio dvaro sodyba (1010)
2018 m.  žvalgytas plotas
2012 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. R. Songailaitės tyrimai

2015 m. R. Songailaitės tyrimai
2016 m. R. Songailaitės tyrimai
2017 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. geofizikinių tyrimų vieta

Plotas Nr. 6
Plotas Nr. 7

32 



¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:500

Planas Nr. 20   2018 m. georadaro tyrimų p loto Nr. 6 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 
teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 p lanas. M 1:500.

Rokiškio dvaro sodyba (1010)
2018 m.  žvalgytas plotas
2012 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. R. Songailaitės tyrimai

2015 m. R. Songailaitės tyrimai
2016 m. R. Songailaitės tyrimai
2017 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. geofizikinių tyrimų vieta

Plotas Nr. 6

33 



 

   
Planas Nr. 21   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 6 Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorijoje, 
Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir 65 cm 

gylio planas (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 
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¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:500

Planas Nr. 22   2018 m. georadaro tyrimų p loto Nr. 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) 
teritorijoje, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 p lanas. M 1:500.

Rokiškio dvaro sodyba (1010)
2018 m.  žvalgytas plotas
2012 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. R. Songailaitės tyrimai

2015 m. R. Songailaitės tyrimai
2016 m. R. Songailaitės tyrimai
2017 m. R. Songailaitės tyrimai
2014 m. geofizikinių tyrimų vieta

Plotas Nr. 7

35 



 

 

 
Planas Nr. 23   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 7 Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorijoje, 
Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 tinklelio schema (Y rodyklės - georadaro antenų kelias) ir 65 cm 

gylio planas (raudoni apskritimai žymi požemines anomalijas). 

36 



Plotas Nr. 8

¯

0 20 40 60 8010
Meters1:1,000

Planas Nr. 24   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje (17102), 
Vytauto g. 20 situacijos planas. M 1:1000.

2018 m.  žvalgytas plotas
2015 m. K. Duderio tyrimai 37 



Plotas Nr. 8

¯

0 5 10 15 202.5
Meters1:250

Planas Nr. 25   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje (17102), 
Vytauto g. 20 planas. M 1:250.

2018 m.  žvalgytas plotas
2015 m. K. Duderio tyrimai 38 



 

 

 

 

 

 

Planas Nr. 26   2018 m. georadaro tyrimų ploto Nr. 8 Rokiškio miesto istorinėje dalyje (17102), 

Vytauto g. 20 40 cm gylio planas. 
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7. Nuotraukų sąrašas 

 

7.1. Šeduikiškio k., Rokiškio r. sav. 

 

1. Šeduikiškio miškas, paminklo ir kelio nuoroda iš P. 

2. Šeduikiškio miške esantis paminklas iš R. 

3. Šeduikiškio miške matuojamas tyrimų plotas Nr. 1 iš V. 

4. Ploto Nr. 1 vieta Šeduikiškio miške iš P. 

5. Žymimi georadaro antenų kelių juostos plote Nr. 1 iš P. 

6. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 1 iš P. 

 

7.2. Trako-Pempiškio miškas, Kamajų sen. 

 

7. Tyrimų ploto Nr. 2 vieta Trako-Pempiškio miške iš PV. 

8. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 2 iš PR. 

9. Tyrimų ploto Nr. 3 vieta Trako-Pempiškio miške iš ŠV. 

10. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 3 iš V. 

 

7.3. Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčia 

 

11. Tyrimų ploto Nr.4 vieta Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčioje iš PV. 

12. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 4 iš ŠV. 

 

7.4. Buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. 

 

13. Tyrimų vieta buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g. iš P. 

14. Tyrimų ploto Nr. 5 vieta iš PR. 

 

7.5. Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorija, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 

 

15. Tyrimų ploto Nr. 6 vieta Rokiškio dvaro sodybos teritorijoje iš V. 

16. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 6 iš Š. 

17. Tyrimų ploto Nr. 7 vieta Rokiškio dvaro sodybos teritorijoje iš PV. 

18. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 7 iš ŠV. 

 

7.6. Rokiškio miesto istorinė dalis (17102), Vytauto g. 20 

 

19. Tyrimų ploto Nr. 6 vieta Rokiškio miesto istorinėje dalyje, Vytauto g. 20 iš V. 

20. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 6 iš V. 
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8. Nuotraukos 

8.1. Šeduikiškio k., Rokiškio r. sav. 
 

 

1. Šeduikiškio miškas, paminklo ir kelio nuoroda iš P. 
 

 
2. Šeduikiškio miške esantis paminklas iš R. 
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3. Šeduikiškio miške matuojamas tyrimų plotas Nr. 1 iš V. 

 

 
4. Ploto Nr. 1 vieta Šeduikiškio miške iš P. 
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5. Žymimi georadaro antenų kelių juostos plote Nr. 1 iš P. 

 

 
6. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 1 iš P. 
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8.2. Trako-Pempiškio miškas, Kamajų sen. 
 

 
7. Tyrimų ploto Nr. 2 vieta Trako-Pempiškio miške iš PV. 

 

 
8. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 2 iš PR. 
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9. Tyrimų ploto Nr. 3 vieta Trako-Pempiškio miške iš ŠV. 

 

 
10. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 3 iš V. 
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8.3. Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčia 
 

 
11. Tyrimų ploto Nr.4 vieta Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčioje iš PV. 

 

 
12. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 4 iš ŠV. 
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8.4. Buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. 
 

 
13. Tyrimų vieta buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g. iš P. 

 

 
14. Tyrimų ploto Nr. 5 vieta iš PR. 
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8.5. Rokiškio dvaro sodybos (1010) teritorija, Šatrijos g. 1, 3, Tyzenhauzų g. 1 
 

 
15. Tyrimų ploto Nr. 6 vieta Rokiškio dvaro sodybos teritorijoje iš V. 

 

 
16. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 6 iš Š. 
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17. Tyrimų ploto Nr. 7 vieta Rokiškio dvaro sodybos teritorijoje iš PV. 

 

 
18. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 7 iš ŠV. 
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8.6. Rokiškio miesto istorinė dalis (17102), Vytauto g. 20 
 

 
19. Tyrimų ploto Nr. 6 vieta Rokiškio miesto istorinėje dalyje, Vytauto g. 20 iš V. 

  

 
20. Atliekami matavimai georadaru plote Nr. 6 iš V. 
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Priedų sąrašas 

 

1. Archeologinių tyrimų leidimas. 

2. Archeologinių tyrimų projektas. 

3. Archeologinių tyrimų projekto papildymas. 

4. Geofizikinių tyrimų duomenų interpretacijos pažyma. I dalis. 

5. Geofizikinių tyrimų duomenų interpretacijos pažyma. II dalis. 
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Priedai 

Archeologinių tyrimų leidimas       Priedas 1 
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Projektą tvirtinu:___________________________________ 

 (užsakovas arba užsakovo atstovas, v., pavardė, parašas ir data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio raj. teritorijos  

2018 m. archeologinių žvalgymų 

projektas 

 

 

 

 

Projekto autorius:  

archeologas Darius Balsas,  

tel.: 8-647-39974, 

e-paštas: darius_balsas@yahoo.com 

 

 

Tyrimų užsakovas:  

Rokiškio krašto muziejus 

Tyzenhauzų al. 5, LT-42115 Rokiškis 

tel.: +370 458 52 261 

e-paštas: muziejus@rokiškyje.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIS 

2018.04.05 

dariu
Typewriter
Priedas Nr. 2

mailto:muziejus@rokiškyje.lt
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2018 m. Rokiškio krašto muziejus tęsia istorinę – kraštotyrinę ekspediciją, kurią nuo 2017 m. 

organizuoja muziejus su rėmėjų iš JAV Phil ir Aldona Shapiro pagalba. Phil Shapiro su broliu David 

yra įkūrę visuomeninę organizaciją „Remembering Litvaks Inc.“, kuri rūpinasi žydų litvakų kultūros 

paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu Lietuvoje1. Šiais metais Rokiškio rajone numatoma vykdyti 

archeologinius žvalgymus Rokiškio senojo dvaro (1010) teritorijoje bei buvusios žydų pirties vietoje 

Pandėlio m., Liepų g. (priedai Nr. 1-3). Taip pat archeologinių žvalgymų metu bus bandoma 

lokalizuoti ir dokumentuoti dvi Antrojo pasaulinio karo metu nužudytų žydų spėjamas palaidojimo 

vietas Šeduikiškio ir Trako – Pempiškio vietovėse, kurios iki šiolei neturi paminklosauginio statuso 

(priedai Nr. 4-5).  

Archeologinių žvalgymų, kurių užsakovas Rokiškio krašto muziejus, metu bus naudojamas 

vienas iš nedestrukcinių geofizikinių tyrimų metodų – georadaru matuojami po žeme esančių objektų 

elektromagnetinių bangų atspindžiai. Archeologiniams žvalgymams reikalingą techninę įrangą 

parūpins Hartfordo (JAV) universitetas, o tyrimo duomenų apdorojimą ir interpretaciją atliks šio 

universiteto specialistai. 

 

Istorinių duomenų ir ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga 

1. Rokiškio senojo dvaro (1010) teritorija (priedas Nr. 1) 

2018 m. planuojamų žvalgymų vieta, kurioje planuojama atlikti geofizikinius matavimus, yra 

sklypų Šatrijos g. 1 ir 3 ir Tyzenhauzų g. 1 ribose, pastato vad. ,,Krošinskių pilaitė“ gretimybėje 

(priedas Nr. 6, nuotr. 1). Archeologinių žvalgymų tikslas – papildyti mokslinius istorinius, 

ikonografinius ir archeologinius duomenis apie senosios dvarvietės struktūrą. 

Istoriniai duomenys 

Rokiškio vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 m. Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Aleksandro privilegijoje duotoje Grigui Astikui. Iš istorinių šaltinių yra žinoma, kad 

Rokiškio dvarą 1514 m. Žygimantas Senasis suteikė savo sąjungininkui Timofejui Krošinskiui, kuris 

karų su Maskva metu neteko Smolenske turėtų žemių ir pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.  

aprašytas 1634 m.iki XVIII a. I pusės. Dvaras detaliaigiminė dvarą valdėKrošinskių

Vendragovskio sudarytame Rokiškio dvaro inventoriuje. Pagal paskutiniojo Krošinskių giminės 

atstovo Juozapo Krošinskio testamentą (sudarytas 1715 m.), Rokiškio dvaras atiteko Tyzenhauzams. 

1744 m. buvo sudarytas naujas dvaro inventorius, kuriame aprašomi dvaro pastatai. 

1801 m. Ignotas Tyzenhauzas maždaug už 300 m į P nuo buvusios Krošinskių dvarvietės pastatė 

naujus Rokiškio dvaro rūmus. Senojo dvaro vietoje,  miestelio R pakrašty pusėje, šalia tvenkinio buvo 

pastatytas angliškas malūnas, alaus darykla. Puošnus alaus daryklos pastatas pavaizduotas 1812 m. 

Konstantino Tyzenhauzo piešinyje. 1808–1809 m. buvo pastatytas olandiško tipo vėjo malūnas, kurį 

1932 m. sunaikino gaisras.  

XIX a. pabaigoje dvarą ir miestą valdant grafams Pšezdzieckiams, vietoj alaus daryklos veikė 

lentpjūvė, vėliau milo vėlykla, karšykla. Fotonuotraukose, kurios darytos XX a. pradžioje ir Pirmojo 

pasaulinio karo metais, matyti buvusios alaus daryklos pastatas, ant kalvos stovintis vėjo malūnas bei 

kiti mediniai pastatai.  

Nuo 1932 m. gerinant Rokiškio miesto vaizdą dvaro sodyboje buvo nugriauta dalis menkaverčių 

pastatų. Po Antrojo pasaulinio karo senojo dvaro teritorijoje pokario metais veikė lentpjūvė ir malūnas. 

                                                           
1 http://www.litvaks.org/ 

http://www.litvaks.org/
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Iki 1950 m. Rokiškio dvaro teritorija priklausė Rokiškio tarybiniam ūkiui. 1950 m. balandžio 30 d. 

rūmai buvo perduoti Kultūros – švietimo darbo skyriaus žinion. Tačiau buvusi senojo dvaro vieta su 

pastatais ir toliau liko Rokiškio tarybinio ūkio panaudoje. Ten įkurtas Rokiškio rajono pramonės 

kombinatas. Nuo 1962 m. – Rokiškio rajono buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas, akmens 

apdirbimo dirbtuvės. 

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, senojo dvaro teritorijoje dar apie dešimtmetį 

veikė įvairios įmonės. 2004 m. balandžio 29 d. ši teritorija su buvusiu alaus daryklos pastatu perduota 

Rokiškio krašto muziejui. Buvusio dvaro teritorijoje šiuo metu yra suformuoti 4 sklypai. Vienas jų yra 

muziejaus panaudoje. Kiti trys priklauso privatiems asmenims2.  

Archeologiniai tyrimai   

2012-2017 m. Rokiškio dvaro teritorijoje tyrimus atliko R. Songailaitė (priedas Nr. 1). 

2012 m. Rokiškio dvarvietės teritorijoje buvo ištirta 12 šurfų, iš viso 50,54 m² plotas. Šurfuose 

Nr. 6 ir 11 buvo rasti buvusio dvaro pastatų pamatų fragmentai su išlikusiu nesunaikintu XVI a. vid. – 

XVII a pr. datuojamu kultūriniu sluoksniu ir to laikotarpio radiniais (tarp jų rastas ir Krošinskių 

herbinis koklis)3.  

2014 m. R. Songailaitė 2012 m. tyrinėtų šurfų Nr. 6 ir 11 vietoje ištyrė 39 m² dydžio plotą, 

tyrimų metu fiksuotas XVI a. II pusės – XVII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis su mūrinių pamatų 

fragmentais. Rekomenduota Rokiškio senąją dvarvietę įtraukti į Nekilnojamų kultūros vertybių 

registrą4.  

2015 m. tyrimai pratęsti, šalia 2014 m. tyrimų vietos ištirtas 47 m² plotas. Tyrimų metu fiksuoti 

XVII a. II pusės pastato pamatų fragmentai. Prie pastato, Š pusėje aptikta žemėje įkasta statinė, kurioje 

rasti XIX a. pr. datuojami radiniai5.   

2016 m. R. Songailaitė detaliųjų archeologinių tyrimų metu ištyrė 26 m² plotą. Senosios 

dvarvietės V dalyje papildomai buvo vykdomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai – ištirti 6 šurfai Nr. 

12-17 (šurfų numeracija tęstinė nuo 2012 m.), iš viso bendras 52 kv. m² plotas. Nustatyta, kad senoji 

dvarvietė pietvakarinėje ir pietinėje pusėse užėmė didesnę teritoriją, negu šiuo metu yra suformuota 

saugomai Rokiškio dvaro sodybai (1010). Dalis senosios dvarvietės šiuo metu patenka į Rokiškio 

istorinės miesto dalies teritoriją (17102) ir užstatyta gyvenamaisiais namais6.   

2017 m. R. Songailaitė dvarvietės teritorijoje vykdė detaliuosius ir žvalgomuosius 

archeologinius tyrimus, iš viso ištirtas bendras 61 m² plotas. Tyrimų metu plote Nr. 1, į kurį patenka 

XVII a. ir XIX a. pastatai, patikslinta buvusių pastatų struktūra. Taip pat buvo užbaigti tyrinėti šurfai 

15, 16, 17, kurie dėl nepalankių oro sąlygų 2016 m. buvo nebaigti tirti. Siekiant patikslinti buvusio 

dvaro teritoriją ŠV ir PR dalyse papildomai ištirti 4 šurfai (1,5 x 1,5 m dydžio). 2017 m. tirtame plote 

rasta XVI a. II pusės – XVIII a. I pusės koklių bei puodų šukių 7.   

Geofizkiniai tyrimai 

2014 m. senojoje dvarvietėje buvo vykdomi geofizikiniai tyrimai, kuriuos atliko dr. Natalija 

Juščeno. Tyrimų metu naudotas georadaras Zond 12e su 500 MHz antena. Gauti duomenys apdoroti 

                                                           
2 Songailaitė, R., Kujelis, G. Rokiškio senojo dvaro teritorija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius 

2013, p. 291-295; Songailaitė, R. Senosios Rokiškio dvarvietės lokalizacija ir tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII 

amžiais. Rokiškis, 2017, p.107-119.   
3 Songailaitė, R., Kujelis, G. Rokiškio senojo dvaro teritorija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius 

2013, p. 291-295.  
4 Songailaitė, R. Rokiškio senoji dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius 2015, p. 242–246. 
5 Songailaitė, R. Rokiškio senoji dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius 2016, p.226-227. 
6 Songailaitė, R. Rokiškio buvusio dvaro sodybos teritorijos (1010) detaliųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita. 

Rokiškio krašto muziejaus mokslinis archyvas. 
7 Songailaitė, R. Senosios Rokiškio dvarvietės Lokalizacija ir tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais. 

Rokiškis, 2017, p. 107-119; R. Songailaitės žodinė informacija. 
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Prism 2.59.67 programine įranga. Rokiškio dvaro teritorijoje zondavimas buvo atliekamas 6 plotuose. 

Georadiolokacijos tyrimų rezultatai atskleidė, kad dvarvietėje yra susiformavęs 0,75-1,5 m storio 

antropogeninės kilmės sluoksnio storis bei aptiktos buvusių pastatų liekanos8.  

2. Buvusios žydų pirties vieta Pandėlio m., Liepų g. 

Pandėlio vardas pirmą sykį paminėtas istoriniuose šaltiniuose 1591 m. Pandėlio dvaras ir 

miestelis ilgą laiką priklausė didikų Rajeckių giminei. 1655 m. Gedeonas Rajeckis netoli dvaro pastatė 

medinę bažnyčią ir įsteigė parapiją. Po Rajeckių dvaras ir miestelis atiteko grafui Chreptavičiui, iš 

kurio 1767 m. nupirko Ignas Koscialkovskis. 1801 m. Pandėlyje pastatyta mūrinė Švč. Mergelės 

Marijos vardo bažnyčia. Paskutinis Pandėlio dvaro savininkas Kocialkauskas Marijonas, jis dvarą 

valdė nuo 1919 iki 1939 m. 

XIX a. pabaigoje Pandėlio dvarui priklausė 2690 ha žemės. Administraciniu požiūriu iki Pirmojo 

pasaulinio karo Pandėlys priklausė Zarasų apskričiai ir buvo valsčiaus centras. 1859 m. čia buvo 43 

sodybos ir 430 gyventojų, kurių didžiąją dalį sudarė žydai chasidai. Sinagogos gatvėje buvo sinagogų 

kompleksas, kurį sudarė sinagoga, mokykla, diakonų sinagoga, neturtingų žydų prieglauda9. 

Vakarinėje miestelio dalyje, netoli sinagogų pastatų komplekso, dabartinės Liepų g. aplinkoje buvo 

ritualinė žydų pirtis (mikvah) (priedai Nr. 2 ir 6, nuotr.  Nr. 2). Pirtis yra pažymėta 1889 m. Pandėlio 

miestelio plane (priedas Nr. 3).  

Planuojamų tyrimų aplinkoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti. Tyrimų vieta nėra 

nekilnojamo paveldo teritorija. 

3. Holokausto vietos Šeduikiškio k. ir Trako-Pempiškio miške. 

Rokiškio rajone yra žinomos keturios holokausto vietos. Šiose vietose 1941 m. birželio-

rugpjūčio mėn. nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios nurodymu buvo žudomi Rokiškio miesto ir 

apskrities gyventojai, kurių didžioji dauguma buvo žydai. Velniaduobės miškelyje šalia Bajorų kaimo 

nužudyti ir palaidoti 3207 žmonės. Maždaug 1160 aukų yra palaidota netoli buvusio Antanašės dvaro. 

Masinė kapavietė yra ir Vyžuonų kaime, kur palaidoti 67 aukos. Steponių miške nužudytas ir 

palaidotas 981 žmogus10. 

2018 metais archeologinius žvalgymus numatoma vykdyti dviejose Rokiškio raj. sav. vietose, 

kuriose taip pat gali būti holokausto metu nužudytų žmonių kapai. Abu objektai yra to paties pobūdžio 

ir laikmečio. Jei bus nuspręsta žvalgymus atlikti ir kitose šiame projekte nepaminėtose vietose bus 

teikiamas projekto papildymas. 

Šeduikiškio k., Rokiškio r. sav.,  

Remiantis Rokiškio krašto muziejaus s dar vienaurinktais duomenimis holokausto aukų 

palaidojimo vieta yra maždaug 6 km į pietvakarius nuo Rokiškio, laukuose tarp Kavoliškio ir 

Šeduikiškio kaimų, dešinėje lauko keliuko pusėje (priedai Nr. 4 ir 6, nuotr. Nr. 3). 1941 m. šioje 

vietoje buvo nužudytos ir palaidotos Panemunėlio žydų Jofių ir Olkinų šeimos. Manoma, kad šioje 

vietoje kartu su savo šeima buvo sušaudyta ir jauna poetė Matilda Olkinaitė.  

2017 m. asociacija „Rokiškio teatras“ kartu su LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 

Rokiškio 506 pėstininkų kuopos savanoriais surengė viešą akciją siekiant įamžinti nužudytų aukų 

atminimą. Akcijos metu buvo sutvarkyta spėjama kapavietės vieta ir pastatyta atminimo lenta. 

Planuojamų tyrimų aplinkoje anksčiau archeologiniai tyrimai nevykdyti. Tyrimų vieta nėra 

įtraukta į kultūros vertybių registrą. 

 
                                                           
8 Juščenko, N. Krošinskių dvaro georadiolikaciniai tyrimai. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais. Rokiškis, 2017, 

p. 120-130. 
9 http://pandelys.hol.es/; http://yoffeyoffe.blogspot.lt/2010/09/ponendel-jewish-history.html 
10http://holocaustatlas.lt/LT/#a_atlas/search/bendri=.vietove=rokiskio+raj.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.

to_year=0.to_month=0.to_day=.killers=/ 

http://holocaustatlas.lt/LT/#a_atlas/search/bendri=.vietove=rokiskio+raj.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.to_year=0.to_month=0.to_day=.killers=/
http://holocaustatlas.lt/LT/#a_atlas/search/bendri=.vietove=rokiskio+raj.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.to_year=0.to_month=0.to_day=.killers=/
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Trako-Pempiškio miškas, Kamajų sen. (priedai Nr. 5 ir 6, nuotr.  Nr. 4),  

2017 m. gegužės 8 d. Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja Marijona 

Mieliauskienė ir Istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis lankėsi Skrebiškio kaime, Kamajų sen. pas 

Joną Rudoką (gim. 1934 m.). Jis papasakojo, kad 1941 m. liepos ar rugpjūčio mėn. (tiksliai nepamena) 

Trako-Pempiškio miško pakraštyje, šalia kelio Rokiškis-Kamajai buvo sušaudytos pasiturinčių žydų 

šeimos iš Svėdasų, iš viso 28 žmonės. Muziejaus darbuotojai kartu su J. Rudoku ir jo žmona Aldona 

Rudokienė buvo nuvykę į spėjamą holokausto aukų palaidojimo vietą, kuri yra maždaug už 1 km nuo 

jų gyvenamosios vietos.  

Kitas liudininkas, Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja M. Mieliauskienė (g. 1952 

m.), prisimena, kad jos tėvai yra pasakoję apie šias žudynes. Jos senelė Anelė Jasiūnienė (1883–1965) 

netgi parodė jai konkrečią vietą, kur nužudytieji žmonės buvo užkasti.  

Abiejų liudininkų nurodyta holokausto kapo vieta sutampa. Tiek Jonas ir Aldona Rudokai, tiek 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). 

2017 m. ekspedicijos metu Rokiškio krašto muziejaus muziejininkai užfiksavo nurodytą vietą, 

dokumentavo liudininkų parodymus ir parengė oficialų dokumentą dėl žudynių vietos nustatymo. 2018 

m. šioje vietoje atlikus archeologinius žvalgymus ir papildomų dokumentų paiešką archyvuose,  

ketinama kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl paminklosauginio statuso suteikimo, vėliau 

planuojama vietą sutvarkyti, pastatyti memorialinį ženklą ir kelio nuorodą. 

nėravietaTyrimųnevykdyti.tyrimaiarcheologiniaianksčiauNumatomų tyrimų aplinkoje

įtraukta į kultūros vertybių registrą. 

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Archeologinių žvalgymų metu naudojant georadarą žvalgyti Rokiškio senojo dvaro teritoriją, 

Pandėlio m. buvusios žydų pirties vietą bei dviejų spėjamų holokausto aukų palaidojimo vietas, ir jas 

dokumentuoti bei pateikti paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų metodika 

Georadaro veikimo principas paremtas elektromagnetinių bangų atspindžiu – siųstuvu siunčiama 

elektromagnetinė banga, kuri sklinda gruntu ir atspindi nuo ribų ar objektų, pasižyminčių skirtingomis 

elektrinėmis savybėmis. Geofizikiniai tyrimai bus atliekami Pulse EKKO 1000 georadaru su 225 MHz 

dažnio antena. Atlikus pradinių duomenų apdorojimą bus nustatytos fiksuotų anomalijų teritorijos.  

Šios vietos bus papildomai žvalgomos naudojant 450 MHz dažnio anteną.  

Archeologiniai žvalgymai georadaru leidžia per optimaliai trumpą laiką išžvalgyti nemažus 

plotus ir nereikalauja didelių kaštų. 

 

Tyrimų apimtis 

Spėjamose Holokausto aukų palaidojimo vietose ir buvusios žydų pirties vietoje Pandėlyje, 

Liepų g. planuojama žvalgyti 3 apie 100-200 m² dydžio plotus. Rokiškio senojo dvaro vietoje 

georadaru bus žvalgoma maždaug 0,5 ha plotas. 2018 m. Rokiškio raj. keturiose vietose iš viso 

planuojama žvalgyti maždaug 1300-1600 m² plotą. 

 

Tyrimų terminai 

Archeologinius žvalgymus planuojama atlikti 2018 m. liepos mėn. 16-20 d.d. 
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Tyrimų grupė 

Archeologas dr. Romas Jarockis (VšĮ „Archaeoheritage“); 

Archeologas prof. (Richard Freund, Hartfordo universitetas HartfordofUniversity ) (JAV, 

Konektikutas);  

Archeologė prof. CardilloSusan universitetas (Hartfordo, University of Hartford) (JAV, 

Konektikutas); 

Geografas antropologas prof. dr. Harry Jol, Viskonsino-O Klero universitetas (University of 

Wisconsin-Eau Claire) (JAV, Viskonsinas);  

 

 

PRIEDAI: 

1. PRIEDAS NR. 1 Planas 1  2018 m. archeologiniai žvalgymai Rokiškio raj. Rokiškio senojo 

dvaro (1010) teritorijos situacijos planas. M 1:1000. 

2. PRIEDAS Nr. 2 Planas Nr. 2  2018 m. archeologiniai žvalgymai Rokiškio raj. Buvusios žydų 

pirties vietos Pandėlio m., Liepų g. situacijos planas. M 1:2000. 

3. PRIEDAS NR. 3 Planas Nr. 3   2018 m. archeologiniai žvalgymai Rokiškio raj. Buvusios žydų 

pirties vietos Pandėlio m., Liepų g. situacijos planas, pagrindas 1889 m. Pandėlio m. planas. M 1:2000. 

4. PRIEDAS NR. 4 Planas Nr. 4  2018 m. archeologiniai žvalgymai Rokiškio raj. Holokausto 

vietos Šeduikiškio k. situacijos planas. M 1:2500. 

5. PRIEDAS NR. 5 Planas Nr. 5  2018 m. archeologiniai žvalgymai Rokiškio raj. Holokausto 

vietos Trako-Pempiškio miške, Kamajų sen., situacijos planas. M 1:2500. 

6. PRIEDAS NR. 6 Objektų fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

 

 

Archeologas  

Darius Balsas         
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Objektų fotofiksacija prieš tyrimus   PRIEDAS NR. 6 

 

 
 

1. Planuojamų žvalgymų vieta Rokiškio senojo dvaro teritorijoje. Vaizdas iš V. 

 

 
 

2. Planuojamų žvalgymų vieta Pandėlio m., Liepų g. Vaizdas iš P. 
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3. Planuojamų žvalgymų vieta Šeduikiškio k. Vaizdas iš PR. 

 

 
 

4. Planuojamų žvalgymų vieta Trako-Pempiškio miške. Vaizdas iš V. 

 



dariu
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2018 m. Rokiškio krašto muziejus tęsia istorinę – kraštotyrinę ekspediciją, kurios metu Rokiškio 

rajone numatoma vykdyti archeologinius žvalgymus 4 vietose – Rokiškio senojo dvaro (1010) 

teritorijoje bei buvusios žydų pirties vietoje Pandėlio m., Liepų g. ir Antrojo pasaulinio karo metu 

spėjamų nužudytų žydų palaidojimo vietose Šeduikiškio ir Trako – Pempiškio vietovėse, kurios iki 

šiolei neturi paminklosauginio statuso. Minėtų objektų vietose liepos mėn. bus atliekami 

archeologiniai žvalgymai. 

Archeologinių žvalgymų, kurių užsakovas Rokiškio krašto muziejus, metu bus naudojamas 

vienas iš nedestrukcinių geofizikinių tyrimų metodų – georadaru matuojami po žeme esančių objektų 

elektromagnetinių bangų atspindžiai. Archeologiniams žvalgymams reikalingą techninę įrangą 

parūpins Hartfordo (JAV) universitetas, o tyrimo duomenų apdorojimą ir interpretaciją atliks šio 

universiteto specialistai. 

Leidimas LA-90 buvo išd 2018departamentepaveldoKultūrosuotas -04- MAKpagal18

aprobuotą archeologinių tyrimų projektą. 

Rokiškio krašto muziejus kreipėsi dėl papildomų žvalgymų dar vienoje vietoje – sklype Vytauto 

g. 20, Rokiškio m., siekiant lokalizuoti buvusio šulinio vietą, kuriame galėjo būti sumesti archyvo 

dokumentai. Šis sklypas patenka į nekilnojamos kultūros vertybės Rokiškio miesto istorinės dalies 

(17102) teritoriją (priedas Nr. 1). 

  

Istorinių duomenų ir ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga 

2008 m. liepos 22 d. Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ona Mackevičienė 

kalbino Vilių Zalenkauską, kurio tėvas dirbo Rokiškio burmistratūros sargu. V. Zalenkauskas 

pasakojo, kad prasidėjus nacių okupacijai burmistratūros darbuotojai, visą archyvą sumetė į šulinį 

buvusį šalia burmistratūros pastato. Šią vietą V. Zalenkauskas parodė O. Mackevičienei (priedas Nr. 

2). Šulinys vėliau buvo užpiltas, viršus jo suardytas. Šiuo metu jo vietoje yra asfaltuotas kiemas. 

Ši vieta yra dabartinio Rokiškio jaunimo centro kieme, sklype Vytauto g. 20. 

2015 m. Rokiškio m., Vytauto g.,  elektros kabelių vietose tyrimus atliko K. Duderis. Tyrimų 

metu ištirta 10 1x1 m dydžio šurfų, kuriuose aptiktas XVIII-XIX a. kultūrinis sluoksnis su buitinės 

keramikos fragmentais, bei rastas XX a. II pusės grindinys.1 

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Archeologinių tyrimų tikslas – archeologinių žvalgymų metu naudojant georadarą žvalgyti 

sklypą Vytauto g. 20 ir nustatyti buvusio šulinio vietą, pateikti paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų apimtis 

Sklype bus žvalgomas maždaug 25 m2 plotas.  

 

Tyrimų terminai 

Archeologinius žvalgymus planuojama atlikti 2018 m. liepos mėn. 16-20 d.d. 

 

Tyrimų grupė 

Archeologas prof. (universitetasHartfordoFreund,Richard HartfordofUniversity (JAV,)

                                                           

1 Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2015 metais. Vilnius, 2016. p. 549. 
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Konektikutas);  

Archeologė prof. CardilloSusan universitetas (Hartfordo, University of Hartford) (JAV, 

Konektikutas); 

Geografas antropologas prof. dr. Harry Jol, Viskonsino-O Klero universitetas (University of 

Wisconsin-Eau Claire) (JAV, Viskonsinas);  

Taip pat tyrimuose adalyvaus rcheologas JarockisRomasdr. „Archaeoheritage“)(VšĮ  ir 

archeologė Roma Songailaitė. 

 

 

PRIEDAI: 

1. PRIEDAS NR. 1 Planas 1  2018 m. archeologinių žvalgymų Rokiškio raj. papildymas Nr. 1. 

Planuojamų žvalgymų Vytauto g. 20, Rokiškio m., situacijos planas. M 1:1000. 

3. PRIEDAS NR. 2   Objekto fotofiksacija prieš tyrimus.  

 

 

Archeologas  

Darius Balsas         
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Objektų fotofiksacija prieš tyrimus   PRIEDAS NR. 2 

 

 

 
 

1. Planuojamų žvalgymų vieta sklype Vytauto g. 20 g. Vaizdas iš R. 

 

 



Rokiškis 2018- Ground Penetrating Radar (GPR) Update 

 

Introduction 

 The research project investigated selected research sites at and around the community of 

Rokiškis using ground penetrating radar (GPR) from July 15- 21.  The non-invasive GPR technique 

is based on the propagation and reflection of pulsed high frequency electromagnetic (EM) energy. 

This field technique can provide near surface, high resolution, near continuous profiles of 

archaeological sites. GPR has become a popular method for investigation of the shallow subsurface 

because of the above properties, and the availability of portable robust and digital radar systems.  

Publications resulting from my past investigations, as well as others, have shown that GPR is a 

valuable, efficient and effective research methodology (Jol, 1995; Jol, 2009; Jol and Bristow, 2003; 

Jol and Smith, 1991) 

 The GPR acquisition system, Sensors and Software pulseEKKO™ was used for the research 

project.  The GPR profiles were collected with a 500 Megahertz (MHz) antennae which provided 

images of the subsurface (Figure 1).  After some initial testing, the antennae separation for the 

project was 0.5 m and to provide good horizontal resolution we used a step size was 0.02 m (Jol, 

1995; Jol and Bristow, 2003).  To aid in data collection time, a carrier transport system was 

employed.  Each trace was vertically stacked with an appropriate sampling rate.  The digital 

profiles were downloaded, saved to an external hard drive, processed and plotted using 

pulseEKKO, GFP Edit and EKKO_Project software packages.  Basic processing included 

automatic gain control (AGC), signal saturation correction, trace stacking (horizontal averaging) 

and point stacking (running average) as well as other routines when necessary.  Near surface 

velocity measurements were calculated. The profiles, where necessary, will be corrected for 

topography.  The application of radar stratigraphic analysis (distinct signature patterns) on the 

collected data provides the framework to investigate both lateral and vertical geometry and 

stratification of the archaeological features being assessed (Jol and Bristow, 2003; Jol and Smith, 

1991). 
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2 

 At each site, after initial testing was completed, we discussed a course of action with the 

research team.  Each of the sites with preliminary example datasets will be briefly discussed below.  

Work on processing, interpretation, and analysis of the datasets will continue as historical and 

archival information becomes available.  Based on these results - further data collection is 

warranted. 

 

 

Figure 1 –Data collection at Site 1 – Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site with a Sensors and 

Software pulseEKKO ground penetrating radar (GPR) system utilizing 500 MHz 

antennae. 
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Site 1 – Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site 

(see Figures 2-9 for photos and preliminary images of the data collected) 

The proposed Olkin-Jofe site is located just outside the town of Rokiskis and just inside a dense 

forest, lining the edge of a wheat field roughly 65 to 75 meters from the adjacent gravel road. 

According to witnesses, the bodies of Matilda Olkin, her family, and the Jofe family were executed 

and buried at this site after being killed.  An estimated nine bodies are believed to be buried at this 

site. Using the pulseEKKO GPR system with 500 mHz antenna, we collected a grid at the field site 

that was recently cleared, resulting in a surface littered with tree stumps and rocks.  After shown a 

potential site, we measured 70 m from the gravel road and laid out a grid within the cleared forest 

measuring 9m x 10m.  The initial data collection resulted in Y lines being collected with a line 

separation of 0.25 m resulting in 36 lines being collected.  Following our initial data collected we 

retruned to collect the X lines with a line separation of 0.25 m resulting in 40 lines being collected. 

 Preliminary data analysis indicates a subsurface anomaly in the upper left corner of the grid. 

 

 

Figure 2 – Discussing initial layout of grid at Site 1 - Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site 

(based on initial eyewitness accounts). 
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Figure 3 –GPR and laser level (topography) data collection at Site 1 – Olkin-Jofe Execution/ Mass 

Burial Site. 

 

 

Figure 4 – Line orientation for Y lines for grid data collection at Site 1 - Olkin-Jofe Execution/ 

Mass Burial Site. 
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Figure 5 – Preliminary planview plot of grid data (50 cm depth) with 500 MHz antennae at Site 1 – 

Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site (red circle indicates possible subsurface 

anomaly).  
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Figure 6 – Plan and slice view plots of grid data collected with 500 MHz antennae at Site 1 - 

Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site. Red circles indicate possible subsurface 

anomaly. 
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Figure 7 – Line orientation for X and Y lines for grid data collection at Site 1 - Olkin-Jofe 

Execution/ Mass Burial Site.  
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Figure 8 – Preliminary X and Y planview plot of grid data (50 cm depth) with 500 MHz antennae 

at Site 1 – Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site circle indicates possible subsurface 

anomaly. We are continuing to work on the data processing for these planviews.  
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Figure 9 – Preliminary X and Y planview plot of grid data (70 cm depth) with 500 MHz antennae 

at Site 1 – Olkin-Jofe Execution/ Mass Burial Site circle indicates possible subsurface 

anomaly. We are continuing to work on the data processing for these planviews. 
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Site 2 – Trakas Mass Burial Site 

(see Figures 10 - 17 for photos and preliminary images of the data collected) 

The proposed Trakas Mass Burial Site is a site located in a forest outside the town of Rokiskis. 

Based on eye witness accounts, approximately 30 people were executed in an adjacent field, then 

buried in the forest. Two witnesses suggested two possible locations for the mass burial site.  We 

investigated both sites.  At the first site (located closer to the highway), a  8m x 13m grid was laid 

out with 0.25m line separations resulting in 34 lines being collected.  Further back into the forest a 

2nd grid, 7m x 9m was laid with out with 0.25 m line separation resulting in 27 lines being 

collected. 

 Preliminary data analysis indicates a subsurface anomaly at the second locatoin. 

 
 

Figure 10 – Grid site for the first location at Site 2 – Trakas Mass Burial Site 
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Figure 11 – Preliminary planview plot of grid data (50 cm depth) with 500 MHz antennae at the 

first location of Site 2 – Trakas Mass Burial Site (no indication of subsurface anomalies 

the size of mass burial size).  

 

 

 

82 



   

 

12 

.  

 

Figure 12 – Transect plot with 500 MHz antennae for the first location at Site 2 – Trakas Mass 

Burial Site – no indication of erosional truncations in the data. 
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Figure 13 – Line orientation for Y lines for grid data collection at the second location of Site 2 – 

Trakas Mass Burial Site. 
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Figure 14 – Grid site for the second location at Site 2 – Trakas Mass Burial Site 

85 



   

 

15 

 

Figure 15 – Preliminary planview plot of grid data  at (70 cm depth) with 500 MHz antennae at the 

first location of Site 2 – Trakas Mass Burial Site (red circle indicates possible 

subsurface anomaly).  
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Figure 16 – Preliminary planview plot of grid data (80 cm depth) with 500 MHz antennae at the 

second location of Site 2 – Trakas Mass Burial Site (red circle indicates possible 

subsurface anomaly).  
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Figure 17 – Plan and slice view plots of grid data collected with 500 MHz antennae at the second 

location of Site 2 – Trakas Mass Burial Site. Red circles indicate possible subsurface 

anomaly as well as showing disturbance (erosion) of the subsurface stratigraphy. 
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Rokiškis 2018- Ground Penetrating Radar (GPR) Update – Part II 

 

Site 3 - Saint Joseph’s Church (Panemunėlis) 

(see Figures 18 - 23 for photos and preliminary images of the data collected) 

In the town of Panemunėlis sits Saint Joseph’s Church, where the journal of Matilda Olkin was 

discovered hidden beneath the alter. Before being led to their execution, the Olkin family entrusted 

their possessions to a Catholic priest, who hid items including a diary there for safekeeping. In an 

effort determine whether or not there might be more artifacts beneath the altar, our team used GPR 

to scan on top of, behind, and to the left of Saint Joseph’s altar. A pulseEKKO GPR unit with 500 

MHz antennae was used with 0.25 m line spacings on three different grids. Along the surface of the 

wooden alter, we ran lines over a 1.2 m x3.1 m grid as well running lines along the two steps that 

circle the altar. To the left of the altar, a 1.02 m x 5.9 m grid was collected with lines separated by 

0.17 m.  Behind the altar, six parallel lines were run along a 1.05 m x3.4 m grid. About 1.25 m in 

from 0,0, there is an opening in the wall were Matilda’s journal was discovered; this opening ends 

at 1.68 m. 

 Preliminary data analysis does not show any significant subsurface anomoalies other than 

would not be normal for the floor structure.  Furrther data analysis will be undertaken. 
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Figure 18– Photo of the interior of Site 3 - Saint Joseph’s Church (Panemunėlis). 
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Figure 19 –GPR data collection at Site 3 - Saint Joseph’s Church (Panemunėlis). 

 

 
 

Figure 20 – Location where the diary was found and where small GPR grid dataset was collect at 

Site 3 - Saint Joseph’s Church (Panemunėlis) 
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Figure 21 – Line orientation for Y lines for grid data collection at Site 3 - Saint Joseph’s Church 

(Panemunėlis). 
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Figure 22 – Preliminary planview plot of grid data (10 cm depth) with 500 MHz antennae Site 3 - 

Saint Joseph’s Church (Panemunėlis) (no indication of anomalies besides features in 

floor work, red circle location where diary was hidden).  
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Figure 23 – Preliminary planview plot of grid data (30 cm depth) with 500 MHz antennae at Site 3 

- Saint Joseph’s Church (Panemunėlis) (no indication of anomalies within the floor at 

this site).  
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Site 4 – Bathhouse (Ponedel) 

(see Figures 24 -25 for preliminary images of the data collected) 

In a backyard of a home in Ponedel, there are believed to be the remains of a bathhouse and 

mikveh, or ritual bath. The foundation of an accompanying synagogue is believed to be located on 

a neighboring property. The possible bathhouse/mikveh is presently made up of a small hill, 

surrounded by gardens and trees. Some visible stones can be seen along the sides of the hill, 

possibly indicating the presence of a wall. In the center of the site lies a pit (used for fires) that 

reaches a length of about 4 meters. Along the right side of the pit is a mound that spans a length of 

about 2 meters. Stone and pipes are visible on the left side of this mound. Using a roughly-14 m 

x13 m grid, 53 lines were shot at a 0.25 m line spacing with a pulseEKKO GPR system with 500 

mHz antennae. Some sections of lines were cut short in an attempt to avoid plants or other physical 

impediments. 

 Preliminary data analysis indicates a several subsurface anomalies are various locations within 

the grid. 
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Figure 24 – Line orientation for Y lines for grid data collection at Site 4 – Bathhouse (Ponedel). 

 

 

Figure 25 – Preliminary planview plot of grid data (1.0 m depth) with 500 MHz antennae at Site 4 

– Bathhouse (Ponedel) (red circles indicate possible subsurface anomalies).  
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Site 5 – Former Rokiškis Manor 

(see Figures 26 - 32 for photos and preliminary images of the data collected) 

Not far from the current Rokiskis Manor is the proposed location of the former manor. Over the 

years, this former manor has changed, expanded, and fallen into disuse. Around these old manor 

grounds, there is a potential for more structures to be present. We used a pulseEKKO GPR system 

with 500 MHz antennae to collect two grids at two different locatoins at this site. The first grid we 

shot was over a paved parking lot next building structure (former manor?). This grid was 8.5 m x 

33 m with 34 lines collected at a line spacing of 0.25 m. The second grid was located on the lawn 

close the pond (alongside the former manor?) and we constricted by some trees. This grid was 

collected over two days - dimensions of portion of the grid was 12 m x14 m resulting in forty-eight 

lines shot with a line spacing of 0.25 m. Two additional portions of the grid was collected at this 

location but we had to account for the obstacles in the terrain (trees/shrubs). Along a 10.8-meter-

long X-axis, a series of roughly seven meters were shot, and once we were able to pass the pine 

trees, we began shooting 25 meter lines for another four meters along the X-axis.  The line spacing 

for the complete grid was 0.25 m. 

 Preliminary data analysis indicates subsurface anomalies were present with each grid collected 

at the two locations.. 
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Figure 26 –Data collection at the first location of Site 5 – Former Rokiškis Manor with a Sensors 

and Software pulseEKKO ground penetrating radar (GPR) system utilizing 500 MHz 

antennae. 
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Figure 27 – Line orientation for Y lines for grid data collection at the first location of Site 5 – 

Former Rokiškis Manor. 

 

99 



   

 

30 

 
Figure 28 – Preliminary planview plot of grid data (65 cm depth) at with 500 MHz antennae at the 

first location of Site 5 – Former Rokiškis Manor (red circles indicate possible subsurface 

anomalies below the pavement surface).  
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Figure 29 –GPR data collection at the second location (initial lines) of Site 5 – Former Rokiškis 

Manor with a Sensors and Software pulseEKKO ground penetrating radar (GPR) system 

utilizing 500 MHz antennae. 
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Figure 30 –Data collection at the second location (final lines) of Site 5 – Former Rokiškis Manor 

with a Sensors and Software pulseEKKO ground penetrating radar (GPR) system 

utilizing 500 MHz antennae. 
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Figure 31 – Line orientation for Y lines for grid data collection at the second location for Site 5 – 

Former Rokiškis Manor. 
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Figure 32 – Preliminary planview plot of grid data at with 500 MHz antennae (50 cm depth) at the 

second location of Site 5 – Former Rokiškis Manor (red circles indicate possible 

subsurface anomalies).  
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Site 6 – Former Well Site (Rokiškis) 

(see Figures 33 - 35 for photos and preliminary images of the data collected) 

Located within the town of Rokiškis is the proposed site of an earlier well that, through eyewitness 

accounts, was once used by the individuals to hide important documents from the Nazis. After 

shown a potential site, a 5 m x 5 m grid was laid out with a line spacing of 0.25 m resulting in 20 

lines being collected.. 

 Preliminary data analysis indicates no feature within the grid.  Further data analysis and aerial 

photographic analysis of the eyewitness account be further explored.. 

 

 

Figure 33 – Grid layout for GPR and topographic data collection at Site 6 - Former Well Site 

(Rokiškis).  

 

105 



   

 

36 

 

Figure 34 –Data collection at Site 6 - Former Well Site (Rokiškis) with a Sensors and Software 

pulseEKKO ground penetrating radar (GPR) system utilizing 500 MHz antennae. 
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Figure 35 – Preliminary X and Y planview plot of grid data (40 cm depth) with 500 MHz antennae 

at Site 6 - Former Well Site (Rokiškis) (no subsurface anomalies - we are continuing to 

work on the data processing for these planviews).  
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