
Ziemas riepas 

 

Latvij ā normatīvie akti nosaka, ka no 1. decembra līdz 1. martam automašīnām (arī 
piekabēm), kuru piln ā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, obligāti j ābūt aprīkotām ar ziemas 
riepām un to minimālajam protektora dzi ļumam jābūt 4 mm. Ja esat izvēlējies ziemas riepas 
ar radzēm, tad jāatceras, ka radžotas riepas Latvijā aizliegts lietot no 1. maija līdz 30. 
septembrim. 

 
 
Ziemas riepu uzstādīšanu gan nevajadzētu atlikt līdz 1. decembrim vai līdz dienai, kad uzsnieg sniegs, jo 
vasaras riepu veiktspēja pasliktinās, kad gaisa temperatūra noslīd zem +7 C grādu atzīmes. 

 
Mēs rekomendējam ziemas riepu nomaiņu veikt laicīgi, vēl pirms ziemas sākuma - jau oktobrī. Pēc daudzu 
gadu darba pieredzes varam droši teikt ka, uzsniegot pirmajam sniegam, rindas pieraksts uz ziemas riepu 
nomaiņu ir vairāku dienu garumā. 

 
Pateicoties īpašam, mīkstākam gumijas sastāvam, ziemas riepām ir labāka saķere ar ceļa segumu pie zemām 
temperatūrām, turklāt ziemas riepām ir īpaša veida protektora iegriezumi (lameles). Latvijas mainīgajos 
klimatiskajos apstākļos ziemas riepas ir obligāti nepieciešamas. 

  
Ziemas riepas ar mīkstāku gumijas sastāvu un smalkākām lamelēm (Skandināvijas jeb frikcijas tipa ziemas 
riepas) nodrošina izcilu saķeri un vadāmību uz apsnigušiem un apledojušiem ceļiem. Tās nodrošina 
maksimālu drošību tajos gadījumos, ja radžu riepu lietošana ir aizliegta. Ziemas riepas ar mīksto sastāvu ir 
klusākas un tās var lietot bez ierobežojumiem. Taču tām ir arī trūkumi - ātri nolietojas, nav stabilas lielā 
ātrumā, garš bremzēšanas ceļš uz sausa vai slapja ceļa. 

 
Savukārt, ziemas riepas ar cietāku gumijas sastāvu un mazāk smalkām lamelēm (Eiropas tipa ziemas riepas) 
nodrošina labāku saķeri uz slapja un sausa ceļa seguma. Tās ilgāk kalpo, automobilis būs stabilāks lielos 
ātrumos, arī degvielas ekonomijas rādītāji šīm riepām parasti ir labāki. Tomēr uz apsnigušiem un 
apledojušiem ceļiem šo riepu veiktspēja atpaliks salīdzinot ar mīkstā tipa riepām vai radžotām 
riepām. 
 
Ziemas riepām ar radzēm ir lieliskas saķeres īpašības uz sniegota vai apledojuša ceļa seguma. Tās ir 
paredzētas klientiem, kuriem ir svarīgi bargos ziemas apstākļos justies uz ceļa maksimāli droši. Šīs riepas ir 
piemērotas autovadītājiem, kuri dzīvo ārpus pilsētas un bieži saskaras ar grūti izbraucamiem, retāk tīrītiem 
ceļiem. Taču arī radžotām riepām ir trūkumi - troksnis no radzēm, garāks bremzēšanas ceļš uz sausa vai 
slapja ceļa. Izvēloties ziemas riepas ar radzēm vajag iegaumēt, ka tās ir aizliegtas dažās valstīs (Polija, 
Vācija, Čehija, Slovākija u.c.), tāpēc, plānojot ceļojumu, Jums vajadzētu pārliecināties, vai dotajā valstī nav 
aizliegts lietot radžotas ziemas riepas. 

 
Ar universālām jeb vissezonas riepām ir tā pat kā ar vissezonas apaviem – ziemā kājas salst, vasarā svīst (bet 
staigāt jau var). Vissezonas riepu sniegums uz ledus un sniega ir diezgan pieticīgs. Universālās riepas 
rekomendējam tiem pircējiem, kuri ziemas periodā brauc maz, lēni un ļoti uzmanīgi, jo lielākā daļa šo riepu 
īpašību ir pielīdzināmas vasaras riepām. Šādas riepas ieteicams mainīt vasaras otrajā pusē vai rudenī. 



 
Kādas ziemas riepas izvēlēties ir katra klienta ziņā. Noteikti vajag izvērtēt plānoto nobraukumu ziemas 
laikā, braukšanas paradumus, ierastos braukšanas maršrutus. Būtu arī jāzina vai plānojat ar ziemas riepām 
doties kādā tālākā ceļojumā pa Eiropu, kur ir lielāki atļautie braukšanas ātrumi un varbūt arī ierobežota 
radžoto riepu lietošana. 

Braukšanas apstākļi ir viens no svarīgākiem kritērijiem piemērotāko ziemas riepu izvēlē. 

• Ja braukšana pārsvarā ir pilsētā un pa autoceļiem, kuri regulāri tiek attīrīti no irdenā sniega, bet 
vietām var būt atsevišķi slidenāki posmi (kāda šķērsiela vai slinkāks autoceļu kopējs), tad var 
izvēlēties “skandināvijas” tipa mīkstās riepas ar smalku protektoru, kuras nodrošinās labu saķeri 
uzsākot, bremzējot un braucot ar lielāku ātrumu ārpus apdzīvotām vietām. 

• Braucot pa ceļiem, kuri netiek tik kvalitatīvi tīrīti vai arī lauku apvidos, kur reizēm pēc snigšanas esat 
pirmais braucējs, tad varat izvēlēties “skandināvijas” vai “centrāleiropas” tipa riepas, bet protektora 
zīmējumam jābūt rupjākam – lai labāk pārvar irdenā sniega posmus. Ieteicams pat, lai protektora 
zīmējumā būtu vismaz viena izteikta rieva garenvirzienā. Pēc paša pieredzes – šī rieva palīdz 
saglabāt riepas taisnvirziena kustību braucot pa irdenu vai slapju sniegu. 

• Ja pārsvarā ir ceļi, kurus ziemā tīra neregulāri, tad kādu no iepriekš pieminētām riepām ieteicams 
papildināt ar radzēm. Netīrītais sniegs ātri vien pārvēršanas piebrauktā sniegā. Bet atkušņa laikā vai 
pavasarī piebrauktais sniegs kļūst par slapju un īpaši slidenu ledu. Pa tādu ceļu ātri nepabraukt, bet 
noslīdēt no brauktuves var pavisam viegli. Radzes palīdzēs arī uzsākt braukšanu vai apstāties drošā 
ceļa posmā. Radžotās riepas dod psiholoģisku drošību tiem, kuri maz brauc un jūtas nedroši uz ceļa 
ziemas apstākļos. Ja izvēlaties radžotās riepas un braucat arī ārpus Latvijas, painteresējieties, kādi ir 
radžoto riepu lietošanas ierobežojumi valstī uz kuru brauksiet. 

• Ja gadā nobraucat nelielu attālumu (mazāk par 10 – 15 000 km) un jūsu braukšanas stils ir nosvērts, 
mierīgs, tad varat izvēlēties vissezonas riepas, ar kurām vienlīdz droši varat braukt gan vasarā, gan 
ziemā. 

 


