
 

 

Klientu apkalpošanas centrs Liepājā Klientu apkalpošanas centrs Rīgā:         Klientu apkalpošanas centrs Daugavpilī:         
Liepājā, Ezermalas ielā 3a  Rīgā, Dzelzavas iela 120A  Daugavpilī, Kārklu ielā 4E 
Tāl. 600 03 344   Tāl. 269 70 000   Tāl. 29 275 174 
e-pasts: liepaja@gaschema.lv  e-pasts: info@gaschema.lv  e-pasts: daugavpils@gaschema.lv  
Darba laiks: I-V 8:00-17:00  Darba laiks: I-V 8:00-17:00  Darba laiks: I-V 8:00-17:00  

Lai kādus pasākumus Jūs arī neapmeklētu – kāzas, izlaidumus vai dzimšanas dienas svinības, visur Jūs 

priecēs krāsaini hēlija baloni. To vizuālais izskats ir nevainojams un radīs prieku visu apmeklētāju 

sirdīs neatkarīgi no vecuma. 

 

Piedāvājam arī iespēju iznomāt hēlija reduktorus uz pasākuma norises laiku! 

 

   Cenrādis spēkā ar 01.08.2021 

Gāze, tilpums / spiediens 
Gāzes tilpums ba-

lonā 

Uzpildāmo balonu skaits Cena EUR, ar 
PVN ~30 cm ~40 cm ~60 cm 

 Hēlijs, 5 L / 200 Bar 0.9 m3 63 25 8 56,00 EUR 

 Hēlijs, 10 L / 200 Bar 1.8 m3 125 50 16 93,80 EUR 

 Hēlijs, 20 L / 200 Bar 3.7 m3 260 110 32 149,00 EUR 

 Hēlijs, 50 L / 200 Bar 9.1 m3 650 270 81 314,00 EUR 

 

Lai saņemtu hēlija balonus, nepieciešams: 

Piezvanīt uz tālruņa nr. 26 970 000,       

precizēt nepieciešamo Hēlija apjomu un 

piegādes adresi; 

 

Noslēgt sadarbības līgumu (20 min); 

 

Iespējama piegāde nākamajā 

 

Balona un reduktora nomas maksa – 

6,00 EUR ar PVN / nedēļas nogale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ar hēliju pildīts standarta lateksa balons 

(diametrā 30/40 cm) lido 15 stundas; 

➢ Pēc apmēram 15 stundām hēlijs sāk izdalīties 

no balona un vairs nespēj noturēt balona un 

lentītes svaru, tāpēc tie lēnam krīt; 

➢ Hēlija 1 litra celtspēja ir 1 grams neskaitot 

balona masu, vai 0.5 – 0.6 grami ieskaitot 

masu. Tas nozīme, ka standarta lateksa 

balons ar diametru 30 cm spēj pacelt kravu ar 

kopēju masu 8 grami. 

Hēlijs ir ķīmiski visinertākais elements, kas 

praktiski neveido ķīmiskus savienojumus. Hēlijs ir 

viegla nedegoša, netoksiska un grūti sašķidrināma 

viena atoma gāze. Hēlijs ir pieskaitāms pie 

cēlgāzēm. Pēc izplatības Visumā hēlijs ir otrajā 

vietā aiz ūdeņraža, taču uz Zemes hēlijs ir visai 

rets.  

 

 

 

 

darba dienā 


