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Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 
naudojimą.  Reikalavimas montuoti 

simetriškas M+S ir žiemines padangas.

Sniego grandinių naudojimas leidžiamas 
tik važiuojant apsnigtais ir/ar apledė-

jusiais keliais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Belgija

Žiemines padangas privalu naudoti laikotarpiu 
nuo lapkričio 1 iki balandžio 15. Už šio 

reikalavimo nevykdymą gresia draudimas 
vairuoti transporto priemones ir didelės 

baudos (nuo 35 Eur iki 5000 Eur). Krovininės 
transporto priemonės, kurių maksimali leistinoji 
masė yra didesnė nei 3,5 tonų, turi turėti M+S 
padangas, kurių minimalus protektoriaus gylis 

siekia 6 mm (diagonalinės) arba 5 mm 
(radialinės) bent ant vienos varomosios ašies 

ratų. Žieminės padangos yra privalomos 
autobusams (M2, M3 kategorijos) laikotarpiu 

nuo lapkričio 1 iki kovo 15.

Laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki balandžio 
15 transporto priemonėje turi būti 

vežiojamos mažiausiai dviems varomo-
sios ašies ratams skirtos sniego 

grandinės.

Išimtis taikoma miesto viešojo transpor-
to autobusams. Sniego grandines reikia 

naudoti važiuojant apsnigtais ir 
apledėjusiais keliais.

Transporto priemonėms, kurių 
maksimali leistinoji masė yra didesnė 

nei 3,5 tonų, draudžiama naudoti 
dygliuotas padangas.

Austrija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Leidžiama naudoti dygliuotas padangas. 
Maksimalus greitis tokiais atvejais – 

96/112 km/val. (valstybinės reikšmės 
keliai/ greitkeliai).

Airija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Transporto priemonėje turi būti vežiojamos 
sniego grandinės, skirtos varomosios ašies ratams. 
Jas naudoti reikia vadovaujantis kelio ženklais ir 

atsižvelgiant į oro sąlygas. Naudojimas – 
vadovaujantis kelio ženklais ir sąlygomis.

Draudžiamos dygliuotos padangos.Albanija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Leidžiama naudoti dygliuotas padangas.Baltarusija
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Žiemines padangas (radialines padangas, 
kurių minimalus protektoriaus gylis yra 3 

mm) privalu naudoti laikotarpiu nuo 
gruodžio 1 iki kovo 1 (taip pat nuo spalio 

iki balandžio, priklausomai nuo oro 
sąlygų).

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Transporto priemonėse, kurių maksimali 
leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 tonų, 

draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Estija

Žiemines padangas privalu naudoti 
laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki kovo 31, 

priklausomai nuo eismo sąlygų žiemą arba 
vietose, pažymėtose ženklu „žiemos 

įranga“. Krovininės transporto priemonės, 
kurių maksimali leistinoji masė yra didesnė 
nei 3,5 tonų, turi turėti M+S padangas ant 

varomosios ašies ratų. Minimalus 
protektoriaus gylis – 6 mm.

Gali būti naudojami įvairūs kelio 
ženklai. Atitinkamais kelio ženklais 

pažymėtose vietose transporto 
priemonėms su trimis ir daugiau ašių 

privalu naudoti sniego grandines 
mažiausiai ant dviejų varomųjų ratų.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Čekija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines galima naudoti 
laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki 

balandžio 15.

Dygliuotas padangas leidžiama naudoti 
laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki balandžio 

15. Šiuo laikotarpiu dygliuotos padangos 
turi būti sumontuotos ant visų ratų.

Danija

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki balandžio 
15 transporto priemonių, kuriose yra 

daugiau nei 8 sėdimos vietos, ir 
transporto priemonių, kurių maksimali 

leistinoji masė viršija 3,5 tonų, savininkai 
turi pasirinkti vieną iš dviejų galimų 

variantų:
1 variantas – padangos su žieminiu 

profiliu ir 4 mm minimaliu protektoriaus 
gyliu ant varomosios ašies ratų

2 variantas – padangos su standartiniu 
profiliu ir 4 mm minimaliu protektoriaus 

gyliu, kai žiemos sąlygomis (pvz. 
sningant, esant šlapdribai) ant 
varomosios ašies ratų turi būti 

montuojamos sniego grandinės.

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki balandžio 
15 transporto priemonėse turi būti 

vežiojamos sniego grandinės.

Transporto priemonėje turi būti 
vežiojamas kastuvas ir maišas su smėliu, 

kurio svoris turi siekti 25-50 kg. 
Draudžiama naudoti dygliuotas 

padangas.

Bosnija 
ir Hercegovina

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki kovo 1 
privaloma naudoti žiemines ar vasarines 
padangas, kurių minimalus protektoriaus 

gylis siekia 4 mm.

Laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki kovo 31 
transporto priemonėse turi būti 

vežiojamos sniego grandinės. Jas naudoti 
yra būtina kalnų perėjose, pažymėtose 

specialiais ženklais.

Draudžiama naudoti dygliuotas padangas. 
Reikalingos žieminės įrangos nebuvimas 
gali nulemti, kad transporto priemonei 

nebus leista įvažiuoti į šalį, o tokios 
priemonės vairuotojui gali būti skirtas 

draudimas vairuoti transporto priemones.

Bulgarija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Dygliuotos padangos leidžiamos, jei jų 
naudojimas nesukelia žalos kelio paviršiui. 

"Priešingu atveju leidžiama reikšti 
reikalavimą dėl kelio remonto išlaidų 

atlyginimo regreso tvarka.

Didžioji 
Britanija

Aukštai keliuose esantys keliai – raudonasis 
lygis (15/TV-87): krovininės transporto 

priemonės, kurių maksimali leistinoji masė 
svyruoja nuo 3,5 tonų iki 7,5 tonų, skirtos 

išvežti šiukšles, pristatyti maisto produktus, 
transportuoti fliusus bei pagalbinės 

transporto priemonės gali turėti žiemines 
padangas ant kiekvienos ašies ratų. 

Minimalus protektoriaus gylis – 4 mm. Kitų 
transporto priemonių eismas draudžiamas.

Aukštai keliuose esantys keliai – 
raudonasis lygis (15/TV-87): sniego 

grandinės turi būti vežiojamos 
transporto priemonėse, kurių maksimali 
leistinoji masė svyruoja nuo 3,5 tonų iki 

7,5 tonų, ir autobusuose, jei šios 
transporto priemonės neturi sumontuotų 

žieminių padangų.

Sniegu padengtuose keliuose leidžiama 
važiuoti padangomis su 2 mm dygliais.

Ispanija
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Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Jei transporto priemonės padangos yra 
standartinės, laikotarpiu nuo lapkričio 15 

iki kovo 15 joje reikia vežioti sniego 
grandines.

Autobusuose ir krovininėse transporto 
priemonėse turi būti kastuvai sniegui 
kasti. Draudžiama naudoti dygliuotas 

padangas.

Makedonija

Važinėjant žiemos sąlygomis (sniegas, 
ledas, plikledis) visi krovininių transporto 

priemonių ir autobusų varomųjų ašių 
ratai turi turėti žiemines padangas 

(pažymėtas M+S simboliu).

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Liuksemburgas

Laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki balandžio 1 
transporto priemonės, kurių maksimali 

leistinoji masė neviršija 3,5 tonų, turi turėti 
žiemines padangas.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Dygliuotas padangas leidžiama 
naudoti laikotarpiu nuo lapkričio 1 

iki balandžio 1.

Lietuva

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais. Vietose, kuriose yra privaloma 
naudoti sniego grandines, yra specialūs 

kelio ženklai.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Lenkija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą. Išimtis – kelio ženklų 
nustatomi reikalavimai.

Transporto priemonėje turi būti 
vežiojamos slydimą mažinančios 

priemonės (pvz. sniego grandinės).

Žiemos įsakymas prot. RU/158 yra 
taikomas išimtinai toliau nurodytų 

kategorijų transporto priemonėms: M1, 
N1 ir O1. Dėl sniego kritulių vietos 

policija gali taikyti draudimą važiuoti tam 
tikromis kelių atkarpomis.

Italija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Transporto priemonėje turi būti 
vežiojamos sniego grandinės varomosios 

ašies ratams. Sniego grandinių 
naudojimas – pagal oro sąlygas ir 

vadovaujantis kelio ženklais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas. Autobusuose ir krovininėse 

transporto priemonėse turi būti kastuvai 
sniegui kasti.

Kosovas

Žieminės padangas privalu naudoti 
laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki balandžio 

15. Transporto priemonės, kurių 
maksimali leistinoji masė yra didesnė nei 
3,5 tonų, turi turėti M+S padangas ant 

varomosios ašies ratų.

Esant tam tikroms sąlygoms ant 
varomosios ašies ratų būtina naudoti 

sniego grandines (jei transporto 
priemonėje yra naudojamos SU 

padangos). Kai kuriuose regionuose (Lika, 
Gorski kotar) privaloma naudoti sniego 

grandines.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas. Komercinėse transporto 

priemonėse turi būti kastuvas sniegui 
kasti.

Kroatija

Laikotarpiu nuo gruodžio 1 iki kovo 1 
transporto priemonės, kurių maksimali 

leistinoji masė neviršija 3,5 tonų, turi turėti 
žiemines (M+S) padangas. Minimalus 

protektoriaus gylis – 4 mm.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Laikotarpiu nuo spalio 1 iki balandžio 30 
transporto priemonėms, kurių maksimali 
leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 tonų, 
leidžiama naudoti dygliuotas padangas.

Latvija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 
naudojimą. Vis dėlto, jei transporto 

priemonės padangos neatitinka 
reikalavimų, tai gali nulemti draudimo 

apsaugos apribojimą. Transporto 
priemonės komplektacija turi atitikti 

esamas oro sąlygas.

Leidžiama naudoti sniego grandines. Jos 
nėra privalomos slėniuose. Kalnuose apie 

prievolę naudoti sniego grandines 
praneša kelio ženklai.

Transporto priemonės, kurių maksimali leistinoji 
masė viršija 7,5 tonų: dygliuotas padangas 

leidžiama naudoti laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki 
balandžio 30, maksimalus leistinas greitis 80 

km/val.  Dygliuotos padangos turi būti 
sumontuotos ant visų ratų. Dygliuotas padangas 

turinčios transporto priemonės turi būti 
pažymėtos specialiais lipdukais.

Lichtenšteinas

Laikotarpiu nuo lapkričio iki balandžio, 
važiuojant Viešosios tvarkos ministerijos 

nustatytais keliais, reikalaujama, kad 
transporto priemonės turėtų M+S 
simboliu pažymėtas padangas arba 

žiemines padangas. Minimalus 
protektoriaus gylis 4 mm.

Transporto priemonėje turi būti 
vežiojamos sniego grandinės 

varomosios ašies ratams. "Grandinių 
naudojimas – pagal oro sąlygas ir 

vadovaujantis kelių ženklais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas. Autobusuose ir krovininėse 

transporto priemonėse turi būti kastuvai 
sniegui kasti.

Juodkalnija



Teisės aktai, reglamentuojantys 
sniego grandinių naudojimąŠalis Teisės aktai, reglamentuojantys 

žieminių padangų naudojimą Papildoma informacija

5

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Naudoti sniego grandines viešuose 
keliuose yra draudžiama.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Olandija

Žiemos sąlygomis transporto priemonių, 
kurių maksimali leistinoji masė yra didesnė, 

nei 3,5 tonų, ir keleivius vežančių 
transporto priemonių (vietų skaičius – ne 
mažiau nei 9) visų varomųjų ašių ratai turi 
turėti žiemines padangas arba padangas, 

pažymėtas M+S simboliu.

Transporto priemonėse, kurių maksimali 
leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 tonų, 

turi būti sniego grandinės. Sniego 
grandines privaloma montuoti vietose, 

kur yra specialūs kelio ženklai.

Transporto priemonėse, kurių maksimali 
leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 tonų, 
turi būti kastuvai ir smėlis. Draudžiama 

naudoti dygliuotas padangas.

Rumunija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą. 

Išimtis – kelio ženklų nustatomi 
reikalavimai.

Sniego grandinių naudojimas – vadovaujantis 
kelio ženklais. Transporto priemonėse, kurių 
maksimali leistinoji masė neviršija 3,5 tonų, 

leidžiama naudoti dygliuotas padangas 
laikotarpiu nuo paskutinio šeštadienio prieš 

lapkričio 11 iki paskutinio kovo sekmadienio. 
Maksimalus greitis naudojant dygliuotas 

padangas – 90 km/val. Transporto priemonės 
su dygliuotomis padangomis turi būti 

pažymėtos specialiais lipdukais. Transporto 
priemonėse, kurių maksimali leistinoji masė 

viršija 3,5 tonų, naudoti dygliuotas padangas yra 
draudžiama.

Prancūzija

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki kovo 31 
transporto priemonės, kurių maksimali 

leistinoji masė yra didesnė, nei 3,5 tonų, 
turi turėti žiemines (M+S) padangas ant 

kiekvienos ašies ratų. Minimalus 
protektoriaus gylis – 5 mm.

Leistinų naudoti žieminių padangų sąrašą 
rasite adresu www.stro.no

Laikotarpiu, kuriuo leidžiama naudoti 
dygliuotas padangas, transporto 

priemonėse, kurių maksimali leistinoji 
masė yra didesnė, nei 3,5 tonų, turi būti 

vežiojamos sniego grandinės. 
"Krovininiame automobilyje su priekaba 
turi būti vežiojamos 7 sniego grandinės.

Dygliuotas padangas (vidutinis ilgis: 1,7 
mm) leidžiama naudoti nuo lapkričio 1 iki 

pirmo sekmadienio po Velykų. 
Nordlando, Trumso ir Finmarko 

regionuose – nuo spalio 16 iki balandžio 
30. Krovininės transporto priemonės ir 

priekabos – dygliuotos padangos ant tos 
pačios ašies ratų. Dvigubų ratų atveju 
pakanka dyglių ant vienų poros ratų. 

Trondheime ir  Osle dygliuotų padangų 
naudojimas yra apmokestinamas: 

atitinkamus vienos dienos bilietus galima 
įsigyti automatuose, esančiuose prie 

pagrindinių kelių, paskambinus telefonu 
arba išsiuntus trumpąją sms žinutę (iš 

Norvegijos, Švedijos ar Danijos 
operatoriui priklausančio telefono 

numerio). Mėnesio ir metinius bilietus, 
galiojančius Trondheime, galima įsigyti 
Trondheimo miesto parkavimo biure, 
adresu Erling, Skakkes Gate 40, 7012, 
Trondheim. Parosbilietas kainuoja apie 

3,90 Eur, mėnesio – apie 52 Eur, o 
metinis – apie 155 Eur (krovininėms 

transporto priemonėms, kurių maksimali 
leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 tonų, 

skirtų bilietų kainos yra dvigubai 
didesnės). Už aukščiau nurodytų 

reikalavimų nevykdymą gresia 97 Eur 
bauda.

Norvegija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Tam tikrose vietose kelio ženklai nustato 
pareigą atitinkamais laikotarpiais naudoti 

sniego grandines (kalbama tik apie 
aukštai virš jūros lygio esančius 

regionus).

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Portugalija
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Laikotarpiu nuo lapkričio iki balandžio 
privalu naudoti M+S simboliu pažymėtas 

padangas arba žiemines padangas. 
Minimalus protektoriaus gylis – 4 mm. 

Sniego grandinių naudojimas – pagal oro 
sąlygas ir vadovaujantis kelio ženklais.

Transporto priemonėse turi būti 
vežiojamos sniego grandinės, skirtos 

varomosios ašies ratams. Sniego 
grandinių naudojimas – pagal oro sąlygas 

ir vadovaujantis kelio ženklais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas. Autobusuose ir krovininėse 

transporto priemonėse turi būti kastuvai 
sniegui kasti.

Serbija

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki kovo 31 
krovininės transporto priemonės, kurių 

maksimali leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 
tonų, turi turėti žiemines padangas/M+S 
simboliu pažymėtas padangas. Minimalus 

protektoriaus gylis – 3 mm.

Transporto priemonėje turi būti 
vežiojamos sniego grandinės. Sniego 

grandinių naudojimas – pagal oro sąlygas 
ir vadovaujantis kelio ženklais.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Slovakija

Laikotarpiu nuo lapkričio 15 iki balandžio 
15 transporto priemonių, kurių 

maksimali leistinoji masė viršija 3,5 tonų, 
savininkai turi pasirinkti vieną iš dviejų 

galimų variantų:

variantas 1 – žieminės padangos bent jau 
ant varomosios ašies ratų (minimalus 

protektoriaus gylis – 3 mm),
variantas 2 – standartinės padangos, 
tačiau transporto priemonėje turi būti 

vežiojamos sniego grandinės, kurios turi 
būti sumontuotos ant varomosios ašies 

ratų pasireiškus žiemos sąlygoms.

Jei transporto priemonės, kurių 
maksimali leistinoji masė yra didesnė nei 
3,5 tonų, neturi žieminių padangų, jose 
turi būti vežiojamos sniego grandinės.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Slovėnija
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Numatoma, kad greitu metu turėtų įsigalioti  
naujas techninis reglamentas. Gruodžio, sausio 
ir vasario mėnesiais visi lengvieji automobiliai, 

lengvosios pristatymui skirtos transporto 
priemonės, krovininės transporto priemonės ir 

autobusai turi turėti žiemines padangas, 
pažymėtas M+S arba 3PMSF (snaigė trijų 

viršukalnių fone) simboliu ant visų ašių ratų. 
Minimalus protektoriaus gylis – 4 mm.

Rekomenduojama naudoti sniego 
grandines, tačiau jos nėra privalomos.

Vasaros mėnesiais (birželis, liepa, 
rugpjūtis) draudžiama naudoti dygliuotas 

padangas.

Rusija

Pojazdy > 3,5 t DMC od grudnia do 
lutego: głębokość bieżnika na osi 

napędzanej min. 5 mm, a na pozostałych 
osiach min. 3 mm.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Dygliuotas padangas leidžiama naudoti 
laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki pirmo pirmadienio 

po Velykų. Priklausomai nuo oro sąlygų šis 
laikotarpis gali būti pratęstas. Transporto 

priemonių, kurių maksimali leistinoji masė yra 
didesnė nei 3,5 tonų, maksimalus leistinas 

greitis naudojant dygliuotas padangas siekia 80 
km/val. Leidžiami parametrai: vidutinis dyglių 
ilgis maks. 1,5 mm bei maks. 50 dyglių vienam 
grandinės metrui, jei padangos yra pagamintos 

po 2013 metų liepos 1 dienos.

Suomija

Laikotarpiu nuo gruodžio 1 iki kovo 31 
transporto priemonės, kurių maksimali 

leistinoji masė yra didesnė, nei 3,5 tonų, 
turi turėti žiemines padangas (M+S) ant 

varomosios ašies ratų. Minimalus 
protektoriaus gylis – 5 mm. M+S 

žymėjimas nėra reikalaujamas 
padangoms, montuojamoms ant 

vairuojamosios ašies ir priekabos ašių. 
Minimalus protektoriaus gylis 

vairuojamosios ašies ratams - 5 mm, 
priekabos ratams - 1,6 mm. Leistinų 

naudoti žieminių padangų sąrašą rasite 
adresu www.stro.se.

Rekomenduojama vežioti transporto 
priemonėse sniego grandines.

Dygliuotas padangas leidžiama naudoti 
laikotarpiu nuo spalio 1 iki balandžio 15.

Priklausomai nuo oro sąlygų šis 
laikotarpis gali būti pratęstas. 

Maksimaliai 50 dyglių vienam metrui, jei 
padangos yra pagamintos po 2013 m. 

liepos 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad kai 
kuriuose keliuose yra taikomos išimtys. 

Švedija



Teisės aktai, reglamentuojantys 
sniego grandinių naudojimąŠalis Teisės aktai, reglamentuojantys 

žieminių padangų naudojimą Papildoma informacija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 
naudojimą. Žiemos sąlygomis gali būti 
taikomi lokaliniai teisės aktai (pvz., per 
Alpių perėjas vedančiuose keliuose). 

"Minimalus protektoriaus gylis 
žieminėms padangoms – 1,6 mm. Jei 
eismo įvykyje dalyvauja transporto 

priemonė, kuri neturi žieminių padangų 
žiemos sąlygomis, jos vairuotojas gali 

būti patrauktas teisinėn atsakomybėn.

Valdžios institucijos turi teisę taikyti 
reikalavimą vežioti sniego grandines 

(reikalavimas gali būti netaikomas 
transporto priemonėms su keturiais 

varomaisiais ratais).
Sniego grandinių naudojimas – pagal 
eismo sąlygas ir vadovaujantis kelio 

ženklais.

Laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki balandžio 
30 sniegu padengtuose keliuose 

transporto priemonėms, kurių maksimali 
leistinoji masė neviršija 3,5 tonų, 

leidžiama naudoti dygliuotas padangas. 
Maksimalus greitis – 80 km/val.

Šveicarija

Prievole naudoti žiemines padangas galioja 
keturis mėnesius – nuo gruodžio 1 iki 

balandžio 1. Vietos gubernatoriai yra įgalioti 
spręsti dėl to, kada reikia įvesti prievolę 

turėti žiemines padangas bei skelbia tokio 
pobūdžio skelbimus, atsižvelgę į konkrečios 
vietovės temperatūrą. Žiemines padangas 
privalu montuoti ant krovininių transporto 

priemonių, vilkikų ir autobusų varomųjų 
ašių ratų bei ant lengvųjų automobilių, 

miniautobusų ir  mažo svorio krovininių 
transporto priemonių visų ašių ratų. Kelyje 

keičiama padanga turi būti pakeista į 
žieminę padangą. Laikotarpiu, kai galioja 

nurodytas reikalavimas, žieminės padangos 
privalo turėti ant šono žymėjimą (M+S), 

Alpių kalnų simbolį ar abu šiuos žymenis. 
Protektoriaus gylis ir raštas turi atitikti 

žieminėms padangoms keliamus 
reikalavimus, net ir tuo atveju, jei ant 

padangos šono yra žymuo M+S. Krovininių 
transporto priemonių, vilkikų ir autobusų 

žieminių padangų minimalus protektoriaus 
gylis turi siekti 4 mm, lengvųjų automobilių, 

miniautobusų ir  mažo svorio krovininių 
transporto priemonių – 1,6 mm.

"Sniego grandinių turėjimas transporto 
priemonėje ir jų naudojimas 

neatleidžia vairuotojų nuo pareigos 
turėti žiemines padangas.

Žieminės padangos gali būti pakeistos tik 
dygliuotomis padangomis, kurios gali 

būti naudojamos ant ledo. Protektoriaus 
gylis turi būti matuojamas arti centro.

Turkija

Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 

keliais.

Leidžiama naudoti dygliuotas padangas.Ukraina
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Nėra visuotinai taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių žieminių padangų 

naudojimą.

Sniego grandines leidžiama naudoti tik 
važiuojant apsnigtais ir apledėjusiais 
keliais. Sniego grandinių vežiojimas 

transporto priemonėje ir jų naudojimas 
gali būti privalomas esant atitinkamoms 

oro sąlygoms (maksimalus leistinas 
greitis tokiu atveju – 50 km/val). Žiemos 
sąlygomis užsienio transporto priemonės 

gali būti neįleistos į šalies teritoriją, jei 
transporto priemonėje nėra sniego 

grandinių.

Draudžiama naudoti dygliuotas 
padangas.

Vengrija



M+S simboliu (purvas ir sniegas) pažymėtų padangų 
protektoriaus raštas arba struktūra turi užtikrinti geresnes 
važiavimo sąlygas, nei standartinės padangos. Nėra 
apibrėžta jokia testavimo procedūra dėl M+S etiketės 
suteikimo.

Alpių kalnų simboliu (3PMSF) pažymėtos padangos turi 
teisiškai patvirtintus žieminius parametrus. Tokios padangos 
buvo testuojamos ant apsnigto paviršiaus, o ši etiketė 
užtikrina mažiausiai 25% geresnį sukibimą nei standartinių 
padangų atveju*.
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Teisės aktai, reglamentuojantys 
sniego grandinių naudojimąŠalis Teisės aktai, reglamentuojantys 

žieminių padangų naudojimą Papildoma informacija

Apibrėžtose situacijose žiemos sąlygomis. 
Transporto priemonės, kurių maksimali 

leistinoji masė neviršija 3,5 tonų, nuo 2018 
m. sausio 1 d. turi turėti „Alpių kalnų“ 

simboliu (3PMSF) pažymėtas padangas ant 
kiekvienos ašies ratų. Transporto 

priemonės, kurių maksimali leistinoji masė 
yra didesnė, nei 3,5 tonų turi turėti „Alpių 

kalnų“ simboliu (3PMSF) pažymėtas 
padangas ant varomųjų ratų. Šis 

reikalavimas yra taikomas padangoms, 
pagamintoms po 2018 m. sausio 1 d. Iki 

2018 m. sausio 1 d. pagamintos M+S 
padangos yra laikomos tinkama žiemine 
automobilio komplektacija iki 2024 m. 

rugsėjo 30 d. Vėliausiai nuo 2020 m. liepos 
1 d. „Alpių kalnų“ simboliu pažymėtas 

padangas privalu montuoti ir ant priekinių 
vairuojamų ašių.

Sniego grandinių naudojimas – 
vadovaujantis kelio ženklais. Draudžiama 

naudoti dygliuotas padangas. Išimtis – 
per „Kleines Deutsches Eck“ einantis 

kelias.

Baudos: 60 Eur už reikalavimų 
neatitinkančias padangas, 80 Eur už 

eismo blokavimą/trukdymą dėl 
reikalavimų neatitinkančių padangų, 100 
Eur už pavojingos situacijos sukėlimą dėl 
reikalavimų neatitinkančių padangų, 120 

Eur už eismo įvykio sukėlimą dėl 
reikalavimų neatitinkančių padangų; 
plius vienas baudos balas kiekvienu 

aukščiau nurodytu atveju (Flensburgo 
baudos balų sistema).  

Vokietija


