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The plaintiff has approached the Center for the Study of the Genocide and Resistance of 

Residents of Lithuania with an historical study and a set of questions, presenting the plaintiff's 

newly discovered important archival documents witnessing to possible war crimes committed by 

Jonas Noreika. The plaintiff has asked the Center to change its openly published and post finding 

on the actions of Jonas Noreika. 

 

The Center present a reply to the plaintiff which was a refusal to change the existing finding. The 

plaintiff went to court regarding the contents of the reply and that is not a subject for 

consideration in this request. In sending a reply to the plaintiff, the Center also posted it on their 

website at the link http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2018/20180719_noreika.pdf and 

announced on their webpage their reply was available through the link 

http://genocid.lt/lt/2969/a/. The reply is written in a manner insulting to the plaintiff, as was the 

response by the Center to the set of questions the plaintiff sent them. 

 

Cit: We point out the Center has for several years now been in engaged in responding to G. A. 

Gochin's accusations which only grow stronger and expand in scope. In his most recent letters 

sent to the Center regarding K. Škirpa and J. Noreika, G. A. G. Gochin revealed the basis of his 

"research" ... Attempting to belittle J. Noreika and other Lithuanians who were imprisoned at 

the Stutthof concentration camp, G. A. Gochin explains in his "study" that they were not 

oppressed there, their activities have not been researched, and that they were allegedly 

imprisoned "as Lithuanian hostages." 

 

The plaintiff is of the opinion that these sorts of reports made to the public are not in keeping 

with the principles of public administration because they essentially insult an individual's honor 

and dignity, reveal personal information and disturb the public peace. 

 

The Center through this sort of report and publication of a response without the set of questions 

posed form a negative public opinion of the plaintiff, of the historical research activity he is 

carrying out and about the archival documents discovered which testify to Jonas Noreika's 

involvement in war crimes. 

 

In light of these circumstances and based on articles 19, 21 and 22 of the law on the office of 

parliamentary ombudsman, I request: 

 

1. to investigate Genocide Center director Teresė Birutė Burauskaitė's actions in connection with 

the open publication of the response to the set of questions posed regarding Jonas Noreika on the 

Center's official website. 

 



2. if violations are discovered, to force Teresė Birutė Burauskaitė to also post along with their 

reply the set of questions posed with all appendices included, or to force the removal of the 

response published and the report of it on the Center's webpage. 

 

3. to apply disciplinary measures to prevent similar sorts of phenomena in the future. 

 

Attached: 

 

1. Genocide Center's reply to set of questions, July 18, 2018 No. 14R-52 

2. Text of report published on July 19, 2018. 

 

Respectfully, 

 

Grant Arthur Gochin 

[signed] 

September 26, 2018 
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10 900 Winnetka ave, Chatsworth, CA 91311

Jungtinės Amerikos Valstijos

Seimo Kontrolierių Įstaiga
Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą su istoriniu tyrimu 
- užklausimu, pateikdamas pareiškėjo istorikų naujai atrastus svarbius archyvinius dokumentus 
liudijančius Jono noreikos galimus karo nusikaltimus. Pareiškėjas prašė centro pakeisti viešai 
publikuotą išvadą dėl Jono Noreiko veiklos. 

Centras pareiškėjui pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė keisti esamą išvadą. Dėl atsakymo turinio 
pareiškėjas kreipėsi į teismą ir tai nėra šio prašymo nagrinėjimo dalykas. Centras išsiųsdamas 
pareiškėjui atsakymą jį kartu paviešino savo tinlapyje nuoroda: http://genocid.lt/UserFiles/File/
Titulinis/2018/20180719_noreika.pdf bei paskelbė apie tai savo tinklalapyje pateikdamas šio 
atsakymo nuorodą http://genocid.lt/centras/lt/2969/a/. Pranešimas surašytas pareiškėją žeidžiančia 
kalba, lygiai taip pat kaip ir pats atsakymas į pareiškėjo užklausimą. 

Cit: Atkreipiame dėmesį, kad LGGRT centras jau kelinti metai atsakinėja į G.A. Gochino 
kaltinimus, kurie tik stiprėja ir plečiasi. Paskutiniuose LGGRT centrui siųstuose savo raštuose dėl 
K. Škirpos ir J. Noreikos G.A.G. Gochinas atskleidžia savo „tyrimų“ esmę. <...> Bandydamas 
sumenkinti J. Noreiką ir kitus lietuvius, kalėjusius Štuthofo koncentracijos stovykloje, G. A. 
Gochinas savo „tyrime“ aiškina, neva jie ten nevargo, jų veikla nebuvo tirta, neva jie kalėjo tik 
„kaip lietuvių tautos įkaitai“.

Pareiškėjo nuomone tokio pobūdžio pranešimai visuomenei yra nesuderinami su Viešojo 
administravimo principais, kadangi iš esmės žeidžia žmogaus garbę ir orumą, atskleidžia asmens 
duomenis ir trikdo visuomeninę rimtį. 

Centras tokiu pranešimu ir atsakymo be užklausos paviešinimu sumenkina pareiškėjo atrastų 
dokumentų svarbą.  Savo atsakyme šių dokumentų centras visai nemini. Pačios užklausos ir 
dokumentų nepublikuoja. Centras savo atsakyme selektyviai komentuodamas šalutines aplinkybes, 
nesusijusias su Jonu Noreika, kaip antai kalėjusius kunigus, nors tai nėra užklausimo esmė. 

Tokiu  elgesiu centras nepagrįstai ir neobjektyviai formuoja neigiamą visuomenės nuomonę apie 
pareiškėją, jo vykdomą istorinę tiriamąją veiklą ir šioje veikloje atrastus archyvinius dokumentus  
liudijančius Jono Noreikos dalyvavimą karo nusikaltimuose. 

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 19, 21, 22 str. 
prašau:

1. Ištirti Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro vadovės Teresės Birutės Burauskaitės veiksmus 
susijusius atsakymo į J.Noreikos užklausimą viešu paviešinimu, oficialiame centro tinklapyje. 

2. Nustačius pažeidimus, įpareigoti Teresę Birutę Burauskaitę kartu su atsakymu paviešinti ir 
pareiškėjo užklausą bei visus jos priedus arba įpareigoti pašalinti publikuotą atsakymą ir 
pranešimą iš centro tinklalapio.
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3. Taikyti tinkamas drausmines priemones siekiant užkirsti kelią panašaus pobūdžio 
pasireiškimams ateityje.  

PRIDEDAMA:

1.Genocido rezistencijos centro atsakymas į užklausą 2018-07-18 Nr. 14R-52;

2.Publikuotas pranešimo tekstas 2018-07-19.

Pagarbiai,

Grant Arthur Gochin
2018 rugsėjo 26 d. 
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