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Talsos futbolam ir nākotne
Ingrīda Avotiņa

Futbols ir populārs visā pa-
saulē — kad notiek čempionāti, 
gan vīri, gan sievas nav dabūjami 
projām no televizora ekrāna. Jā, 
arī Talsos kādreiz bija spēcīgi fut-
bolisti, kurus labi zināja visā Lat-
vijā. Nu pamazām kājas bumbas 
spēle pie mums ir atgriezusies, 
jo atvērta futbola nodaļa Talsu 
novada sporta skolā, notiek no-
vada čempionāti gan telpās, gan 
ārā, komanda «Talsi/ FK Laidze» 
Latvijas meistarsacīkstēs 2. līgā 
izcīnījusi 2. vietu, un tas ir liels 
solis ceļā uz 1. līgu. Sporta veida 
attīstībā liela nozīme ir klubiem, 
un tāpēc bijušais kandavnieks, 
tagadējais talsenieks Renārs 
Krūmiņš ir nodibinājis biedrību 
«Talsu futbols», kas sekmīgi dar-
bojas, un noorganizējis vairākas 
sacensības. Un nu iepazīstinām 
lasītājus ar Renāru Krūmiņu.
Viņš ir dzimis Tukumā,
bet visu pārējo dzīvi aizvadījis Kan-
davā jaukā ģimenē. Tētis strādāja 
Kandavas tehnikumā par sagādnie-
ku, diemžēl pirms trim gadiem viņš 
nomira. Mamma bija gan pārdevēja, 
gan strādniece radiorūpnīcas filiālē, 
gan veica citus darbus. Renārs uzsver, 
ka par ģimeni viņš neko ekskluzīvu 
pastāstīt nevar. Daudz vairāk atmiņu 
palicis no laukiem vecvecāku mājās 
pie Sabiles, kur puika aizvadīja visas 
vasaras, darot lauku darbus, palīdzot 
vectēvam un vecmāmiņai. Renārs 
ravējis kartupeļus, ganījis lopus un 
veicis citus lauku darbus. Taču puika 
paliek puika, tika darītas arī visādas 
blēņas. Tā kā māja atradās Abavas 
krastā, zēnu kompānija — brāļi Re-
nārs un Edgars Krūmiņi kopā ar kai-
miņu atvasēm — visādi apcēla laivu 
tūristus. Protams, nevar aizmirst 
makšķerēšanu, braukšanu ar laivu 
un citus ūdens priekus. Renārs, tagad 
padomājot par tiem laikiem, atzīst, 
ka bija vairāk nerātns puika, jo viņam 
patikuši visādi nedarbi. Toreizējie tū-
risti varbūt vēl atceras tās lamatas, ko 
vietējie puišeļi viņiem sagādāja.
Renārs neatceras,
ka viņam kāds būtu speciāli mācījis 
visas dzīves gudrības, nenoliedza-
mi daudz zināšanu un prasmju viņš 
smēlies no vectēva. Taču lielākoties 
puika pats apguva to, ko gribēja un 
kas bija vajadzīgs, pieļaujot kļūdas 
un tās vairs neatkārtojot. Bērnību 
viņš uzskata par laimīgu, un neko no 
tā, kas tajā laikā notika, nenožēlo. 
Dzīve un darbi laukos noteikti deva 
arī rūdījumu zēna raksturam, lai gan 
pašlaik viņš atzīst, ka par to nekad tā 
īsti nav domājis.

Renārs sāka mācīties Kandavas 
internātvidusskolā. Tolaik tajā pus-
klases bija kandavnieku, kas dzīvoja 
mājās, bet skolā nāca uz stundām. 
Puikam ne visai patika mācīties, jo 
vienmēr gribējās doties pa vieglāko 
ceļu. Viņam patika matemātika, bet 
lielākās problēmas sagādāja latviešu 
valoda un literatūra. Zēnam nepati-
ka lasīt obligāto literatūru. Par neva-
jadzīgām lietām viņš uzskata arī dze-
joļu mācīšanos no galvas. No skolas 
gadiem viņš spilgti atceras audzinātā-
ju Anitu Rulli, lielisku skolotāju. 
Ar klasesbiedriem
Renārs sadzīvoja lieliski, vienmēr at-
razdams kontaktu. Viņš mācījās A kla-
sē, kur parasti tika tie labākie bērni, 
B klasē lika nepaklausīgākos. Renārs 
laikam tolaik bija viens no nerātnā-
kajiem problēmu taisītājiem A klasē. 
Pēc 9. klases viņš iestājās Kandavas 
tehnikumā, lai kļūtu par automehāni-
ķi. Tas nu gan nebija viņa mūža sapnis, 
jo tikpat labi varēja mācīties arī citā 

Bijušais kandavnieks, tagadējais talsenieks 
Renārs Krūmiņš cer, ka Talsi kļūs par futbola 
novadu.                             Daiņa Kārkluvalka foto

Renārs — vēl pavisam mazs 
divgadīgs puika.

Renāram Krūmiņam patīk ceļot, te viņš kopā 
ar sievu Madaru Ziemeļīrijā.             Albuma foto

No visiem sporta veidiem, ar kuriem Renārs 
nodarbojās, sirdij tuvākais izrādījies futbols, 
kuru viņš labprāt arī spēlē pats.

profesionālajā vidusskolā. Tā sanāca, 
ka šajā nodaļā jau mācījās viņa draugi, 
turp devās arī Renārs. Tiesa, viņš tika 
iesniedzis dokumentus arī mācībām 
Rīgā par datorspeciālistu, taču iekļu-
va maksas grupā.

Puisis negribēja «sēdēt vecākiem 
uz kakla» un nomācījās četrus gadus 
Kandavā. Protams, bija arī prakse au-
toservisos, kur Renārs pārliecinājās, 
ka tas nebūt nav tas, kas viņu intere-
sē. Darbošanās automašīnu motoros, 
protams, saista katru vīrieti, bet lai 
tādā darbā aizvadītu visu mūžu? To 
Renārs negribēja un iestājās Rīgas 
Tehniskajā universitātē, lai kļūtu par 
loģistikas speciālistu — kravu pārva-
dājumu speciālistu. Pēc tam bija gads 
maģistrantūrā, bet šo posmu Renārs 
nepabeidza. Tagad viņš to mazliet 
nožēlo, taču, ja vēlreiz mācīsies ma-
ģistrantūrā, tad noteikti kaut ko citu. 
Kā saka, vēl visa dzīve priekšā.
Talsos kandavnieks
ir nu jau ilgāku laiku, jo pirms des-
mit gadiem iepazinās ar savu sievu 
Madaru. Viņa arī ir kandavniece, 
bet vecvecāki ir no Talsiem. Madara 
strādāja Talsos, un tāpēc tika pie-
ņemts lēmums pārcelties no Rīgas uz 
Talsiem. Šeit Renāram atradās darbs 
informāciju tehnoloģiju uzņēmumā 
par datorspeciālistu. Zināšanas viņš 
bija guvis skolā, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, apmācības notika arī 
tepat IT uzņēmumā, un arī pašmā-
cības ceļā daudz kas ir apgūts. Un 
izrādās, ka tas ir tas, ko viņš īstenībā 
vienmēr ir gribējis darīt.

Darbs dod gandarījumu, it īpaši, 
ja izdodas paveikt to, kas sākumā lie-
kas itin neiespējami. Gadās, ka dato-
rā jāņemas trīs vai četras stundas, un 
nekas neizdodas. Tad Renārs darbu 
pamet, jo jau nākamajā rītā atrisinā-
jums rodas pats no sevis kā klikšķis. 
Tā ir bijis ne reizi vien, un tāpēc darā-
mais ir tik interesants un arī radošs, 
Renārs gandrīz var teikt, ka viņam 
darbs ir arī tāds kā vaļasprieks.

Tas jau, protams, ir labi, ka ir iz-
gudrots dators, tas atvieglo dzīvi, to-
mēr tam ir arī negatīvā puse — viss 
tiek pārāk datorizēts, samazinās cil-
vēciskā daļa. Bērni arī vairs neskrai-
da ārā, kā tas bija Renāra bērnībā. 
Nu viņi sēž pie datora un izdzīvo pa-
sauli ekrānā. Tas nebūt nav labi. Ar 

laiku tas viss kļūs 
daudz, daudz no-
pietnāk. Visa pa-
saule var kļūt par 
datorsistēmu, un 
cilvēka faktora 
vairs nebūs.
Otrā lappuse 
stāstā
par Renāru Krū-
miņu ir sports. Un tad mums ir jāat-
griežas vēl viņa skolas laikā, kad starp 
mācību iestādēm notika dažādu spor-
ta veidu sacensības. Puikam patika 
viss — viņš darīja to, ko sporta sko-
lotājs lika. Pirmās bija tautas bumbas 
sacensības starp skolām. Nākamais 
bija florbols un minifutbols zālē, kā 
arī basketbols Tukuma sporta skolā. 
11—12 gadu vecumā zēns izmēģināja 
savus spēkus vieglatlētikā. Viņam pa-
tika sprinta skrējieni. Mājās Renāram 
ir dažādi apbalvojumi, kas iegūti par 
labiem sasniegumiem dažāda mēroga 
sacensībās. Diena bija sadalīta kā di-
vās daļās — pirmajā bija mācību stun-
das, bet otrajā — sports. 

Renāram ir daudzas godalgotas 
vietas Tukuma rajonā un agrākajā 
Kurzemes novadā gan vieglatlētikā, 
gan daudzos komandu sporta veidos. 
Jau mācīdamies Kandavas tehniku-
mā, viņš Latvijā ieguva 1. vietu tāllēk-
šanā sacensībās starp tehnikumiem. 
Viņam labi veicās arī trīssoļlēkšanā. 
Taču paralēli vieglatlētikai Renārs ap-
meklēja nodarbības basketbolā sporta 
skolā. Un kurš gan nezina par Kanda-
vas basketbolistiem! Renāru trenēja 
Broņislavs Hadaņonoks. Komanda 
spēlēja Latvijas Jaunatnes basketbo-
la līgas A grupā. Renārs ir ieguvis arī 
LJBL mēneša labākā spēlētāja titulu.
Arī mācīdamies
Kandavas tehnikumā, Renārs spēlēja 
basketbolu un sasniedza ļoti labus re-
zultātus, izcīnītas vairākas godalgas 
Latvijā. Studējot augstskolā, spor-
tisko aktivitāšu bija manāmi mazāk. 
Puisis apmeklēja basketbola treniņus 
sava prieka pēc, nevis lai piedalītos 
sacensībās. Tas nebija viņa mērķis. 
Lai turētos labā fiziskā formā, viņš 
nodarbojās arī ar futbolu, ko bija 
sācis spēlēt jau 15 gadu vecumā, kad 
starp skolām notika futbola mači.

Tā sanāk, ka Renārs bija, tā teikt, 
plaša profila sportists, un viņam ne-

kad nav gribējies specializēties kādā 
no sporta veidiem, lai mēģinātu cīnī-
ties par Eiropas, pasaules vai olim-
piskajām godalgām. Jā, arī tā mēdz 
būt, it īpaši, ja cilvēks pats izvēlas to, 
ar ko nodarboties. Ja nu būtu bijis 
kāds treneris, kurš atklātu Renāra 
talantus, ja notiktu viss citādāk? Kas 
to zina, kā tas būtu bijis. Nu iznāk, ka 
sports Renāram ir vaļasprieks, jo par 
savu nopietno darbu viņš to saukt 
negribētu. No visiem sporta veidiem 
palicis vien futbols, ar ko Renārs no-
darbojas vairāk nekā 15 gadu.
Viņš spēlēja Kandavas,
arī Tukuma novada komandā, kas cī-
nījās Latvijas čempionāta 2. līgā un 
uzvarēja Zemgales turnīrā, kur Re-
nārs ieguva arī rezultatīvākā spēlē-
tāja titulu. Tukuma komandai nepa-
veicās iekļūt 1. līgā, savukārt tai labi 
gāja Latvijas kausa izcīņā. Komanda 
«Tukums 2000» spēlēja 1. līgā, un 
tur Renārs varēja cīnīties, bet nepa-
spēja, jo pārrāva ceļa krusteniskās 
saites, trauma vismaz uz kādu laiku 
pārvilka treknu svītru sportam.

Un mēs nu pārceļamies uz laiku, 
kad Renārs pārnāca uz dzīvi Talsos. 
Te bija komanda «Zaļais serviss», kas 
darbojās Jaunpagastā. Kandavnieku 
uzaicināja pievienoties, un viņš tur arī 
spēlēja Talsu novada čempionātos. 
Tagad komanda saucas «Talsu mež-
rūpniecība». Renārs šajā vienībā tel-
pu futbolu novada čempionātā spēlē 
joprojām. Protams, nevar aizmirst 
ceļa operāciju un pēc tam sekojošo 
rehabilitāciju. Nu, bet tagad viņš at-
kal ir cīņām gatavs, tāpēc jau pagāju-
šās sezonas vidū vīru uzaicināja pie-
vienoties Latvijas 2. līgas komandai 
«Talsi/ FK Laidze». Nāca ziema, ko-
manda «Talsi/FK Laidze» piedalījās 
Kurzemes čempionātā telpu futbolā 
un ieguva 2. vietu. Protams, futbolisti 
atkal cīnījās Latvijas čempionāta 2. 
līgā vasarā, iegūstot 2. vietu.

Renāram Krūmiņam doma,
ka Talsos vajadzētu izveidot futbola 
klubu, radās tad, kad viņš bija guvis 
ceļa traumu — bija laiks padomāt par 
kaut ko ārpus aktīvā sporta. Viņš bija 
redzējis, kā futbola dzīve notiek Kan-
davā, Tukumā, vēl citur, likās, ka Tal-
sos kaut kā pietrūkst. It kā jau viss no-
tiek, taču likās, ka kaut kā tomēr nav. 
Renārs domāja, vai viņam vajadzētu 
visā tajā iesaistīties, bet kādam bija tas 
jādara. Un tad tika izveidots kultūras, 
sporta un tūrisma centrs, pārmaiņas 
likās uz labu. Tieši centrā radās doma, 
ka visus novada čempionātus vajadzē-
tu rīkot sporta biedrībām vai klubiem, 
un tāpēc ar kultūras, sporta un tūris-
ma centra atbalstu tika organizētas 
novada futbola aktivitātes.

Kad Renārs Krūmiņš uzņēmās 
atbildību par futbolu, vēl nebija izvei-
dota biedrība «Talsu futbols», bet viņš 
jau organizēja Talsu novada čempio-
nāta telpu futbolā noslēgumu. Bied-
rība tika reģistrēta martā, un tās dar-
bība var būt plaša, ne tikai sportiskie 
pasākumi. Tika nokārtots jautājums, 
lai biedrībai var piesaistīt atbalstītā-
jus. Šīs sezonas novada čempionātu 
futbolā jau rīkoja biedrība «Talsu fut-
bols» un Renārs Krūmiņš. Viss notika 
labi — bija gan interesanti, gan dau-
dzas komandas, gan uzvarēja neprog-
nozētā Ķūļciema vienība.
Futbola entuziastam ir vesela 
kaudze
ar nākotnes iecerēm. Protams, jo
projām būs Talsu novada telpu un āra 
futbola čempionāti. Jau rudenī varētu 
tikt rīkota kāda kausa izcīņa, kas būtu 
gan telpu sezonas sākums un tikšanās 
ar visu iespējamo komandu pārstāv-
jiem, lai aprunātos, uzklausītu viedok-
ļus, ko un kā labāk darīt. Viens jau var 
visu izdomāt un izlemt, bet visā vaja-
dzīga demokrātija, lai attīstītos visi 
kopā. Protams, jāsaprot, ko varam at-
ļauties, lai nebūvētu gaisa pilis. Atklā-
tajā čempionātā varētu piedalīties ne 
tikai komandas no Talsu, Dundagas, 
Mērsraga, Rojas un Ventspils novada, 
bet arī no citiem. Zināms, ka arī Talsu 
novadā ir futbolisti, kas līdz šim nav 
spēlējuši čempionātā, viņus vajadzē-
tu aktivizēt. Protams, katrā komandā 
vajadzētu vienu entuziastu, kurš orga-
nizē savus komandas biedrus, lai viņi 
trenētos un aizbrauktu uz sacensībām. 

Renāram ir padomā arī tas, kas 
veicams infrastruktūras attīstībai. 
Jāsāk ar mazām lietām, tāpēc Talsos 
varētu iekārtot pludmales futbola 
laukumu, tad — divus laukumus 
ar bortiem, kā tas notiek «Ghetto 
Games» spēlēs. Un, protams, visu 
jautājumu jautājums ir lielais stadi-
ons, kura Talsos joprojām nav. Gadu 
desmitiem par to ir runāts, bet nekas 
nav darīts. Nu futbols Talsos ir tādā 
līmenī, ka bez kārtīga stadiona un 
futbola laukuma neiztikt.


