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Informuojame,  kad  kultūros  paveldo  objektas  Žudynių  vieta,  kapas  ir  skulptūrinis
memorialas yra Panevėžio miesto savivaldybės balanse. Jūsų pateikta informacija yra žinoma.

Šių metų vasario mėnesį Panevėžio miesto Taryba tvirtins 2020 metų savivaldybės biudžetą,
kuriame numatytos lėšos kultūros paveldo objektų tvarkybai ir žymėjimui. 
Kovo  –  balandžio  mėn.  bus  vykdomas  viešas  paslaugų  pirkimas  numatytų  priemonių
įgyvendinimui. 

Administracijos direktorius                                                                                              Tomas Jukna

Saulius Glinskis, tel. 8-45 501 221, el. p. saulius.glinskis  @panevezys.lt   

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60, 
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės
pirm. Fainai Kukliansky 
Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius 
El.p. info@lzb.lt
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