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Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Atlētu komisija  

 

Latvijas Kamaniņu sporta federācija kandidēt uz vietu LOK Atlētu Komisijā 

izvirza Robertu Plūmi. 

 

Roberts Plūme ir dzimis 2000. gada 6. martā. Roberts Plūme ir pierādījums tam, 

ka ne tikai ar talantu, bet arī ar smagu darbu un neatlaidību var sasniegt sporta augstieni 

jau savās pirmajās Olimpiskajās spēlēs. 

Roberts Plūme starptautiska līmeņa sacensībās sāka piedalīties 2014. gadā – 

Junioru un jauniešu pasaules kausa posmos zēnu vienvietīgo kamanu konkurencē. 

2016. gadā sāka trenēties un startēt divvietīgo ekipāžu konkurencē kopā ar Mārtiņu 

Botu. Pieaugušo Nāciju kausa sacensībās kopā ar Mārtiņu Botu sāka startēt 2017./2018. 

gada sezonā. Latvijas Nacionālajā kamaniņu sporta izlasē trenējas kopš 2019. gada.  

Jau 2021. gadā Roberts Plūme kopā ar Mārtiņu Botu (kamaniņu sporta 

divvietīgo ekipāžu konkurencē) devītajā FIL U-23 Pasaules čempionātā (Kēningzē, 

Vācijā) izcīnīja bronzas godalgu. Tāpat 2021. gada 52. FIL Eiropas čempionātā, kas 

norisinājās Siguldā, Latvijā, duets izcīnīja bronzu. Savukārt otrajā U-23 FIL Eiropas 

čempionātā duets kāpa uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena.  

2022. gada 53. FIL Eiropas čempionātā Sanktmoricā, Šveicā Mārtiņš 

Bots/Roberts Plūme izcīnīja bronzas godalgu, bet trešajā FIL U-23 Eiropas čempionātā 

zelta godalgu.  

2022. gada svarīgākajās sacensībās – XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs savā 

olimpiskajā debijā Roberts Plūme kopā ar Mārtiņu Botu divvietīgo ekipāžu konkurencē 

izcīnīja augsto ceturto vietu. Savukārt komandu stafetē kopā ar Elīzu Tīrumu un 

Kristeru Aparjodu Latvijai sagādāja bronzas medaļu, kas bija vienīgā medaļa Latvijai 

XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs. Duets ir izcīnījis arī vairākas godalgas pasaules 

kausa posmos, gan divvietīgo ekipāžu konkurencē, gan komandu stafetē. 

 Roberts Plūme ir neatlaidīgs un mērķtiecīgs sportists, kurš savu darbu veic ar 

augstu atbildības sajūtu. Viņš ir pierādījis, ka neatlaidīgs darbs nes rezultātus. Tāpēc šo 

iemesla dēļ Latvijas Kamaniņu sporta federācija izvirza Robertu Plūmi LOK Atlētu 

komisijas kandidatūrai.  
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