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Mayor of the Municipality of the City of Vilnius 

July __, 2018 No. A51-  /18(3.3.4.3E-EM4) 

 

To Teresė Birutė Burauskaitė, general director 

Center for the Study of the Genocide and Resistance of the Residents of Lithuania 

Didžioji street no. 17/1 

LT-01128 Vilnius 

 

cc: Law Offices of Rudzinskas and partners 

A. Mickevičiaus street no 14-2 

LT-08119 Vilnius 

 

REGARDING THE PLAQUE COMMEMORATING JONA NOREIKA (GENERAL VĖTRA) 

 

The Vilnius city municipality has received repeatedly through the law office of Rudzinskas and 

partners a letter from Grant Arthur Gochin in which it is stated Jonas Noreika (General Vėtra) 

contributed significantly to the Holocaust in Lithuania and was a war criminal, and also asking to 

initiative the removal of a plaque commemorating Jonas Noreika from the wall of the building of 

the Vrublevskiai Library of the Lithuanian Academy of Sciences at Žygimantų street no. 1. 

 

It is not the function of the Vilnius city municipality to investigate collaboration in the Holocaust 

and other crimes against humanity and war crimes, but the questions raised are extremely topical. 

We should honor our heroes, but we also seek out the facts of history without preconceptions so 

that we could say objectively whether the people whom we honor for certain achievements did 

not contribute to horrific crimes. Unfortunately, today we see exactly these sorts of 

preconceptions, not just among the public but also among scholars, including at state institutions, 

where truth made less important than some other goal sought. Clearly, contributing to these kinds 

of crimes and especially the crime of the Holocaust is not defendable in any way, including when 

it was done as part of a criminal structure. So far these aspects have not been assessed 

appropriately, so the facts raised are neither confirmed nor denied appropriately. This sort of 

situation doesn't just do harm to the truth, it hinders understanding and judgment by Lithuanian 

society of this time-period which is so painful to us, when the citizens of Lithuania were lied to, 

lured and--worst of all--tortured and murdered between the grindstones of the totalitarian 



systems. Therefore I ask you to consider once more Grant Arthur Goch's request objectively and 

fully, and to inform him and the municipality of the city of Vilnius of your results. 

I also note again the plaque commemorating Jonas Noreika (General Vėtra) on the façade of the 

Vrublevskiai Library of the Lithuanian Academy of Sciences located at Žygimantų street no. 1 

was placed there in 1997 without any decision, permission or initiative by the City of Vilnius. 

That same year Jonas Noreika was awarded the Order of the Cross of Vytis, first degree (now 

called the Great Cross of the Order of the Cross of Vytis). In light of the fact Noreika was 

awarded the second-highest award of the Lithuanian state, presented to those who demonstrate 

heroic bravery and valor defending the freedom and independence of the Republic of Lithuania, 

and which is awarded by decree by the president of the Republic of Lithuania, it is the duty of 

the institutions responsible to take into account the possibly new circumstances which have now 

surfaced. 

I also recall that on July 30, 2015, in letter no. A51-73764/15(3.3.4.3-EM4) titled "On the Plaque 

Commemorating Jonas Noreika (General Vėtra)," the City of Vilnius sent a request to the 

Vrubleviskiai Library of the Lithuanian Academy of Sciences to consider the contradictory 

statements by people and institutions regarding Jonas Noreika's actions during World War II and 

to make a decision regarding the plaque commemorating him. 

Again I would like emphasize that my duty as the mayor of the City of Vilnius is to celebrate the 

memory of honorable people who have contributed significantly to the welfare of Lithuania and 

the capital. Hence it is extraordinarily important that the commemoration and honoring of 

memory be founded on reliable historical research and judgment. I believe in your 

professionalism and the mission you have undertaken in resolving the painful and sometimes 

confused questions of 20th century Lithuanian postwar history, and I believe the study of the 

actions of Jonas Noreika (General Vėtra) will be concluded finally and will provide the basis for 

a well-founded judgment at the national level. 

Attached: Copy of letter with appendix from Grant Arthur Gochin, 109 pages (only to the first 

recipient). 

 

Respectfully, 

Remigijus Šimašius, mayor 
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DĖL  JONO NOREIKOS (GENEROLO VĖTROS) ATMINIMO LENTOS 

 

 Vilniaus miesto savivaldybė per advokatų kontorą Rudzinskas ir partneriai kartotinai gavo 

Granto Arthuro Gochino laišką, kuriame teigiama, kad Jonas Noreika (Generolas Vėtra) ženkliai 

prisidėjo prie Holokausto Lietuvoje ir buvo karo nusikaltėlis, taip pat prašoma inicijuoti Jono 

Noreikos atminimo lentos nukabinimą nuo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 

pastato Žygimantų g. 1 fasado.   

 Tirti asmenų dalyvavimą Holokauste ir kituose nusikaltimuose žmoniškumui bei karo 

nusikaltimuose nėra Vilniaus miesto savivaldybės funkcija, tačiau keliami klausimai itin aktualūs. 

Mes turime gerbti savo didvyrius, tačiau turime be jokių išankstinių nuostatų ieškoti istorinių faktų, 

kad objektyviai įvertintume, ar žmonės, kuriuos gerbiame už tam tikrus nuopelnus, neprisidėjo prie 

baisių nusikaltimų. Deja, šiandien ne tik visuomenėje, bet ir tarp tyrėjų, įskaitant ir valstybinėse 

institucijose, matome būtent tokias išankstines nuostatas, kai tiesa padaroma mažiau svarbi nei kuris 

nors kitas tikslas, kurio siekiama. Akivaizdu, kad prisidėjimas prie tokių nusikaltimų, o ypač 

Holokausto, yra niekaip nepateisinamas, įskaitant jei tai daroma talkinant nusikaltėliškai struktūrai. 

Kol kas šie aspektai nebuvo tinkamai įvertinti, todėl keliami faktai lieka nei tinkamai patvirtinti, nei 

tinkamai paneigti. Tokia situacija ne tik pakenkia tiesai, bet ir trukdo Lietuvos visuomenei tinkamai 

suprasti ir įvertinti mums itin skaudų laikotarpį, kai Lietuvos piliečiai buvo klaidinami, viliojami, o 

blogiausia – kankinami ir žudomi totalitarinių sistemų girnomis. Todėl prašyčiau Jūsų dar kartą 
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DĖL  JONO NOREIKOS (GENEROLO VĖTROS) ATMINIMO LENTOS 

 

 Vilniaus miesto savivaldybė per advokatų kontorą Rudzinskas ir partneriai kartotinai gavo 

Granto Arthuro Gochino laišką, kuriame teigiama, kad Jonas Noreika (Generolas Vėtra) ženkliai 

prisidėjo prie Holokausto Lietuvoje ir buvo karo nusikaltėlis, taip pat prašoma inicijuoti Jono 

Noreikos atminimo lentos nukabinimą nuo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 

pastato Žygimantų g. 1 fasado.   

 Tirti asmenų dalyvavimą Holokauste ir kituose nusikaltimuose žmoniškumui bei karo 

nusikaltimuose nėra Vilniaus miesto savivaldybės funkcija, tačiau keliami klausimai itin aktualūs. 

Mes turime gerbti savo didvyrius, tačiau turime be jokių išankstinių nuostatų ieškoti istorinių faktų, 

kad objektyviai įvertintume, ar žmonės, kuriuos gerbiame už tam tikrus nuopelnus, neprisidėjo prie 

baisių nusikaltimų. Deja, šiandien ne tik visuomenėje, bet ir tarp tyrėjų, įskaitant ir valstybinėse 

institucijose, matome būtent tokias išankstines nuostatas, kai tiesa padaroma mažiau svarbi nei kuris 

nors kitas tikslas, kurio siekiama. Akivaizdu, kad prisidėjimas prie tokių nusikaltimų, o ypač 

Holokausto, yra niekaip nepateisinamas, įskaitant jei tai daroma talkinant nusikaltėliškai struktūrai. 

Kol kas šie aspektai nebuvo tinkamai įvertinti, todėl keliami faktai lieka nei tinkamai patvirtinti, nei 

tinkamai paneigti. Tokia situacija ne tik pakenkia tiesai, bet ir trukdo Lietuvos visuomenei tinkamai 

suprasti ir įvertinti mums itin skaudų laikotarpį, kai Lietuvos piliečiai buvo klaidinami, viliojami, o 

blogiausia – kankinami ir žudomi totalitarinių sistemų girnomis. Todėl prašyčiau Jūsų dar kartą 

Elektroninio dokumento nuorašas
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objektyviai ir išsamiai išnagrinėti Granto Arthuro Gochino prašymą bei apie rezultatus informuoti 

pareiškėją ir Vilniaus miesto savivaldybę.  

 Taip pat kartotinai pažymiu, kad Jono Noreikos (generolo Vėtros) atminimo lenta ant 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato Žygimantų g. 1 fasado dar 1997 

metais buvo pakabinta ne Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu, leidimu ar iniciatyva. Tais 

pačiais metais Jonas Noreika apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio 

kryžiaus ordino Didysis kryžius). Atsižvelgiant į tai, kad Jonui Noreikai yra suteiktas antras pagal 

reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo apdovanojami asmenys, pasižymėję 

didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, ir kuris yra 

skiriamas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, atsakingų institucijų pareiga yra įvertinti 

galimas naujai paaiškėjusias aplinkybes. 

 Taip pat primenu, kad dar 2015 m. liepos 30 d. raštu Nr. A51-73764/15(3.3.4.3-EM4) „Dėl 

Jono Noreikos (generolo Vėtros) atminimo lentos“ Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į Lietuvos 

mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką su prašymu įvertinti asmenų ir institucijų prieštaringus 

teiginius dėl Jono Noreikos veiklos II-ojo pasaulinio karo metais ir priimti sprendimą dėl jo 

atminimo lentos.  

 Dar kartą noriu pabrėžti, kad mano kaip Vilniaus miesto mero pareiga – puoselėti garbingų 

žmonių, reikšmingai prisidėjusių prie Sostinės ir Lietuvos gerovės, atmintį. Todėl ypač svarbu, kad 

garbingos atminties puoselėjimas būtų pamatuotas solidžiu istoriniu tyrimu bei vertinimu. Pasitikiu 

Jūsų profesionalumu ir prisiimta misija, sprendžiant skausmingus ir, atskirais atvejais, painius XX 

amžiaus Lietuvos pokario istorijos klausimus ir tikiu, kad Jono Noreikos (generolo Vėtros) veiklos 

tyrimas bus išbaigtas ir suteiks pagrindą pamatuotam vertinimui nacionaliniu mastu.      

 

  PRIDEDAMA.  Granto Arthuro Gochino laiško su priedais kopija, 109 lapai (tik pirmajam 

adresatui). 

 

Pagarbiai 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius 

 

 

 

 D. Daunoras, 211 2637, el. p.  darius.daunoras@vilnius.lt 
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