„MB „Petronita“ verslo vystymas ir plėtra“
Projekto Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-5

Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės
plėtros strategijos 2014–2020 m. I prioriteto priemonę „Paslaugų ir vietos projektų kūrimas ir plėtra“
MB “Petronita”
Projektą įgyvendino
30 712,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos
Projektui skirta
Projekto vykdytojas prie
projekto prisidėjo
Įgyvendinimo laikotarpis

valstybės biudžeto lėšų
13 161,75 Eur piniginiu įnašu

Nuo 2018 m. spalio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d.

Projekto tikslas – praplėsti paslaugų spektrą ir įsilieti į populiarėjančią kino pramonę Lietuvoje bei
pasiūlyti kino kūrėjams įrangą jų kuriamai produkcijai. Vietos projektas yra skirtas teikti kino aikštelių technines
aptarnavimo paslaugas. Tuo tikslu įsigyta foto ir video įranga bei sukurta nauja techniko-vadybininko darbo vieta.
Vos tik buvo įsigyta įranga, MB “Petronita” atstovai netruko sulaukti pasiūlymų iš kompanijų užsiimančių
filmavimo bei fotografavimo paslaugomis. Įmonės atstovai nuo 2018 metų pabaigos darbuojasi prie įvairių klipų,
televizijos serialų ir projektų filmavimo bei aptarnavimo kurie matomi ne tik interneto erdvėje, bet ir per TV
ekranus. Teikiamos paslaugos dažniausiai apima kliento darbuotojų konsultacijas susijusias su turima įranga, bei
pačios įrangos naudojimu projektų eigoje.
Įsigyta įranga turi nemažai privalumų. Pavyzdžiui papildomi transportavimo lagaminai kuriais greitai ir
patogiai galima nukeliauti iš vieno filmavimo taško į kitą. Taip pat priedų, tokių kaip foto objektyvų adapteriai,
kurie leidžia prie įvairių fotoaparatų prijungti kitų gamintojų foto objektyvus ir taip išgauti norimą kokybę
atitinkamai scenai. Vertėtų paminėti ir įvairias papildomas apsaugas, tokias kaip metaliniai rėmai, diržai ir kitos
apsaugos kurios saugo nuo nelaimingų atsitikimų aikštelėje, nes esant dideliam žmonių srautui ir intensyviam
filmavimo darbui ir skubėjimui, padidėja įrangos sugadinimo tikimybė. Vienas iš labiausiai pastebimų įrangos
privalumų yra tas, jog įvairūs komponentai gali būti prijungti vieni prie kitų. Tarkime filmuojant sceną, realų
vaizdą paprastai mato tik operatorius, tačiau įsigytas aukštos kokybės nešiojamas monitorius kuris leidžia kitiems
specialistams tiesiogiai matyti operatoriaus filmuojamą vaizdą. Taip sutaupomas laikas, nereikia bereikalingų
sujungiamųjų laidų aikštelėje ir išvengiama klaidų. MB Petronita vienas iš didžiausių stiprybių yra ta, jog įmonė
viena pirmųjų rinkoje pradėjo siūlyti Samyang prekės ženklo foto objektyvus, kurie užsienyje įgauna vis daugiau
pasitikėjimo.

