
Kaimo turizmo sodybos šeimininkas nakvynę siūlo troleibuse 
  

 
A.Danieliui „Bičnamis“ ant ratų atsiejo 10 tūkst. litų. Šio „viešbučio“ durys atsidaro kaip ir tikrų troleibusų – paspaudus vairuotojo kabinoje esantį mygtuką. 
     
ALGIS VAŠKEVIČIUS 
„LIETUVOS RYTO“ KORESPONDENTAS 
 

Originalus pirkinys 
 

   „Lietuviai kelia vis dides-
nes ir storesnes vestuves, 
sodyboje jau nebetilpdavo 
visi svečiai. Turėjau ką nors 
sugalvoti, kad galėčiau ap-
nakvindinti daugiau žmonių“, 
- sakė „Bičnamio“ sodybos 
šeimininkas Arūnas Danie-
lius. 
   Į savo kaimo turizmo sody-
bą Aržuolupių kaime, Šakių 
rajone, iš Kauno verslininkas 
parsigabeno seną troleibu-
są. Nebenaudojamą trans- 
porto priemonę A. Danielius 
nusipirko kaip metalo laužą. 
„Kai troleibusą vilkome į 

sodybą, Šakių rajono gyven- 
tojai negalėjo atitraukti akių 
nuo šitokio vaizdelio. Važia-
vome maždaug 40 kilometrų 
per valandą greičiu ir dar 
pakeliui sprogo viena trolei-
buso padanga“, - prisiminė 
vyriškis. 
   Bet kaip nustebo troleibu-
sų parko darbuotojai, kai gi-
minaitis nuvažiavo pirkti nau-
jos padangos! Tik išsiaiški-
nę, kam jos reikia, pardavė 
už 200 litų. 
 
Nakvynė dešimčiai žmonių 
   
 Šakių menininkė Lolita Rū-
gytė troleibusą papuošė origi-
naliais užrašais. 
   Viduje A.Danielius beveik 
nieko nekeitė –  liko  ir  mar- 

šrutų schema, ir įspėjimas apie 
zuikių medžioklę, ir vairuotojo 
kabina su iškabintomis kelio-
nės bilietų kainomis. 
   Troleibuse verslininkas įren-
gė dvi pertvaras, meistrai pa-
gamino specialias lovas ir įsta-
tė dešimt naujų langų. Lubos ir 
grindys taip pat nekeistos – juk 
taip įdomiau. 
   „Dabar čia – dešimt nakvynės 
vietų, todėl labai patogu įsikurti 
vestuvininkų pulkui – penkioms 
poroms. 
   Jaunimui patinka – užsakymų 
jau turiu visai vasarai“,sėkmingu 
pirkiniu džiaugėsi verslininkas. 
 
  Ne vienintelis Šakių rajone 
 
   Prieš  įsigydamas  troleibusą  
jis svarstė ir kitas galimybes iš-  

plėsti sodybą – ketino pirkti 
namelį ant  ratų ar statyti antrą
namo aukštą. Bet neslepia,
kad nusipirkęs troleibusą, ge-
rokai sutaupė. Troleibusas, jo
atgabenimas ir įrengimas kai-
navo apie dešimt tūkstančių
litų. Verslininkas tikisi, kad ši
investicija atsipirks jau po
poros metų. 
   Šis troleibusas – ne vienin-
telis Šakių rajone. A. Danie-
lius pažįsta ūkininką, kuris 
seną transporto priemonę 
pritaikė bitininkystei. 
   „Labai patogu troleibuse lai-
kyti avilius. Naktimis traktorius
pergabena troleibusą iš vieno
lauko į kitą, todėl bitės gali
apskristi vis naujas teritorijas ir
taip surinkti daug medaus“, -
aiškino A. Danielius. 

 
 

 
 
Verslininkas įrengė dvi pertvaras, o meistrai   
pagamino didžiules lovas, įstatė dešimt naujų 
langų. Lubos troleibuse nekeistos – juk taip 
įdomiau. 

 


