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Sporto žmonės

arešTinės viršininkas

per gyvenimą keliauja yriais

Viliaus Mačiulaičio nuotr.

Beveik du
dešimtmečius
Klaipėdos apskrities VPK
areštinei vadovaujančio
Sigito Bulovo šeimai
teko susitaikyti su dviem
dalykais. Kad vyras ir
tėvas pasirinko pavojingą
profesiją ir kad jis niekada
neišsižadės sporto.
Darius ČIUŽAUSKAS

Pasaulio čempionas

10

Neseniai Poznanėje (Lenkija),
labiau į kanalą panašiame Maltos
ežere, vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo meistrų
čempionate Klaipėdos apskrities
VPK areštinės viršininkui S.Bulovui
net du kartus teko lipti ant aukščiausios apdovanojimo pakylos.
47 metų komisaras inspektorius kartu su dar trimis sportininkais lygių sau neturėjo keturviečių baidarių 500 ir 2000 metrų rungtyse.
Pavasarį šis uostamiesčio pareigūnas iškovojo sidabrą Estijoje
surengtame tarptautiniame 100
kilometrų irklavimo maratone. O
prieš porą metų du aukso medalius parsivežė ir iš Ispanijoje vykusių Europos policijos ir ugniagesių
olimpinių sporto žaidynių “Europolyb 2008”. Europos veteranų irklavimo čempionas ir prizininkas.

keTveri meTai meisTras
Išvardyti laimėjimai yra tik
nedidelė S.Bulovo pergalių ir laimėjimų dalis.
“Viena mane auginusi mama
buvo patenkinta, kad sportavau.
Finansinės sąlygos jai neleido
manęs lepinti ir ji džiaugėsi, kad
nenuėjau šunkeliais. Iki trylikos
metų išbandžiau visas sporto šakas, kokios tik tuo metu buvo kultivuojamos gimtojoje Klaipėdoje.
Paskui apsistojau ties irklavimu.
Gal todėl, kad gyvenau šalia irklavimo bazės. Pasirinkau baidarę ir
nesigailiu. Jau pirmose varžybose
pradedančiųjų grupėje užėmiau
antrąją vietą. Pasportavęs ketverius metus, 1980-aisiais, olimpiniais metais, tapau Lietuvos suaugusiųjų čempionu ir man buvo

Septyniolikos metų tapęs sporto meistru,
vėliau ištraukęs baidarę ant kranto ir tik po
ilgos pertraukos vėl į ją sėdęs, Klaipėdos
apskrities VPK areštinės viršininkas Sigitas
Bulovas ir vėl sėkmingai mojuoja irklu
suteiktas sporto meistro vardas”,
- prisiminė S.Bulovas.
Iš viso šalies čempionu jis yra
tapęs keturis kartus. Klaipėdietis
sporto nemetė ir trejiems metams pašauktas į karinę tarnybą.
Ją atliko gimtojoje Klaipėdoje,
sporto dalinyje.
Čia taip pat sekėsi neblogai
- iškovotas TSRS ginkluotojų pajėgų vicečempiono vardas.

iš verslininko - į
policininkuS
“Grįžęs iš kariuomenės pradėjau ieškoti savo vietos po
saule. Mokslai, stogo virš galvos
paieškos. Taip pamažu ir atsisveikinau su sportu. Vėliau teko
išbandyti viską - nuo taksi vairuotojo iki verslininko, vežančio
parduoti megztinius į Rusiją”, šypsojosi S.Bulovas.
Į policiją irkluotojo gyvenimo kelias pasuko 1991 m., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.
“Dabar, po tiek laiko, gali nuskambėti banaliai, tačiau aš ėjau
ginti Tėvynės. Pradėjau nuo eilinio
gatvės policininko, po pusantrų

metų patekau į areštinę, o 1993 m.
tapau jos viršininku. Šias pareigas
einu iki šiol”, - sakė S.Bulovas.
Pasak komisaro inspektoriaus,
sunkiausia policijoje buvo 19941996 m., kai visoje šalyje siautėjantys organizuoti nusikaltėliai savo tvarką norėjo įvesti ir areštinėje.
“Darbas policijos areštinėje
paremtas ne fizine jėga, o psichologija. Anksčiau buvo sunkiau. Tuo metu su nusikaltėliais
nepavykdavo net susikalbėti.
Bet nieko, susitvarkėme. Dabar
vieni jų jau kapuose, kiti kalėjimuose ar išvykę į užsienį. Džiaugiuosi, kad tarp pasukusiųjų ne
tais keliais nepažįstu nė vieno irkluotojo. Vėjas ir vanduo žmogų
užgrūdina”, - tvirtino S.Bulovas.

nuo sporTo nepabėgo
S.Bulovas su aktyviuoju sportu atsisveikino būdamas vos 21
metų, baigęs tarnybą kariuomenėje. Tačiau nuo jo pabėgti jam
taip ir nepavyko. Tiesa, šios skyrybos truko gana ilgai.
“Viskas labai paprasta. Kai
baigiau sportuoti, iš karto atsirado problemų dėl sveikatos, ėmė
streikuoti širdis. Ką jau kalbėti
apie augantį svorį. Sulaukęs 39
metų svėriau 107 kilogramus.
Žodžiu, buvau nuolatinis gydytojų klientas”, - neslėpė komisaras inspektorius.
Grįžti į vėžes jį paskatino gydytojo kardiologo griežti perspėjimai, kad širdžiai reikia krūvio.
Pradėjęs vėl sportuoti,
S.Bulovas medikus užmiršo. Tačiau pradžia buvo sunki. Nuirklavus vos penkis kilometrus
tirpdavo rankos ir kojos. Bet
viskas pamažu įsivažiavo, ir dabar 100 kilometrų pareigūnui
ne riba.

įTraukė Tik Dukrą
Susitaikę su tuo, kad šeimos
galva pasirinko ne pačią saugiausią ir dar ne taip seniai ne
pačią prestižiškiausią policininko profesiją, S.Bulovo artimieji
vėl neturėjo pasirinkimo.
Penkios šešios treniruotės
per savaitę, ir visos po darbo.
Užuot pabuvęs su šeima, plaukdavo baidare. Negana to, per pietų pertrauką dar reikia užsukti ir
į treniruoklių salę. Ką jau kalbėti
apie padvigubėjusį treniruočių
skaičių prieš varžybas.
“Šeima šnekėjo ilgai, kol suprato, kad aš be sporto negaliu.
Jis yra mano gyvenimo būdas.
Nors kartais tikrai būna sunku
prisiversti. Ypač rudenį, kai lyja. Bet sėdi į baidarę ir plauki.
Nes žinai, kad priešingu atveju
tau tikrai vėliau ko nors trūks. Irklavimas man padeda atitrūkti
ir nuo kasdienės rutinos. Plaukiodamas baidare išlieju visas
darbe susikaupusias neigiamas
emocijas”, - sakė S.Bulovas.
Tėvui pavyko į savo pinkles
įtraukti ir dukrą Sandrą, ji net
tapo Lietuvos irklavimo čempione. Baigusi teisės mokslus duktė
su sportu atsisveikino ir išvyko
gyventi į Šiaurės Airiją.
Mokesčių inspekcijoje dirbanti žmona Daiva ir sūnus Darius, ugniagesys gelbėtojas (naras), tėvo aistrai liko abejingi.
Pastarasis dar pabandė imti irklą
į rankas, bet neliko sužavėtas.

svajoja jauni

S.Bulovas ne tik aktyviai sportuoja, bet ir užsiima visuomenine
veikla. Yra uostamiesčio baidarių
ir kanojų irklavimo veteranų klubo “Rovingas” prezidentas.

Džiaugiuosi,
kad tarp
pasukusiųjų
ne Tais
keliais
nepažįsTu
nė vieno
irkluoTojo.
vėjas ir
vanDuo
žmogų
užgrūDina
Praėjusiais metais dėl brangios kelionės neišvažiavęs į pasaulio meistrų žaidynes Australijoje, komisaras tikisi jose dalyvauti 2013-iaisiais Turine (Italija).
“Į pensiją nesinori, nes tikrai
nežinočiau, ką namuose tarp keturių sienų veikti. Tačiau ir didelių svajonių neturiu. Apskritai tokiame amžiuje svajoti ir ką nors
planuoti pavojinga. Gausi kokią
traumą, ir viskas. Apie skambias
pergales svajoti gali tik jaunimas”, - tvirtino S.Bulovas.
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