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DĖL REKOMENDACIJOS  

 

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) 

įmonės UAB „Atamis“ atliekamų projektavimo paslaugų kokybe turėjo galimybės įsitikinti, 

kadangi įmonė prisidėjo prie svarbaus objekto ir parengė Kybartų pasienio kontrolės punkto 

modernizavimo techninį projektą. 

Rengto projekto tikslas modernizuoti esamą Kybartų pasienio kontrolės punktą, jį iš esmės 

atnaujinant. Projektas atitinka universalaus dizaino principus, tiek pastatas, tiek sklypas pritaikytas 

žmonių su negalia reikmėms. Taip pat sklype suprojektuota autotransporto kontrolės ir eismo 

valdymo sistema, kurią sudaro šviesoforai, automatiniai pakeliami užtvarai, transporto priemonių 

numerių nuskaitymo ir atpažinimo sistema, kintamos informacijos švieslentės, bei transporto 

priverstinio stabdymo įrenginiai. 

Projektuotojų parinktais sprendiniais likome patenkinti. Įsitikinome, kad UAB „Atamis“ 

dirba tikri savo sričių specialistai, profesionaliai atliekantys savo funkcijas ir vykdantys 

prisiimamus įsipareigojimus. Direkcija vertina įmonės norą bendradarbiauti, rodomą iniciatyvumą 

bei geranorišką pagalbą.  

Rekomenduojame UAB „Atamis“ kaip profesionalų partnerį.  

  

 

 

 

Direktorius Mindaugas Zobiela 
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