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Anotācija 

 

Lūķe – Čāmāne L., Petaja G. Teorijas materiāls ķīmijā par atomu un vielu uzbūvi. 

Atomu un vielu uzbūve ir viens no galvenajiem tematiem, apgūstot ķīmijas kursu. Arī 

mums visapkārt, lai arī ar neapbruņotu aci tas nav redzams, vielas sastāv no vissīkākajām 

daļiņām- atomiem un molekulām. 

Darba apjoms ir appuses. Izstrādātais metodiskais materiāls noderēs ne tikai 

pedagogiem, kuru darbs ir saistīts ar ķīmiju, bet arī skolēniem, sekmīgāk apgūstot mācību 

disciplīnu. 

Darba mērķis ir uzskatāma teorijas materiāla izstrāde ķīmijas pedagogiem un audzēkņu 

teorētisko zināšanu nostiprināšana, kuras ir apgūtas ķīmijas stundās, par uzdevumu izvirzot 

teorijas materiāla izstrādi „Vielas un atoma uzbūve”, kur attiecīgajās nodaļās ir aplūkotas 

konkrētās tēmas.   

Adresāti: profesionālās izglītības skolu ķīmijas skolotāji, skolēni un citi interesenti. 

Metodiskais materiāls ir izmantojams ķīmijas stundās teorijas apguvē. 
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1. Vielas un atomu uzbūve 

Apgūstot ķīmijas kursu, kā viens no mācību satura tematiem tiek apgūta teorija par 

vielu un atomu, uzbūvi. Stundu ietvaros aplūkojami ir tādi temati kā atoma kodola sastāvs, 

izotopi, ķīmisko saišu veidi, atoma kodola elektronapvalks un tā elektronformula, , 

kristāliskas un amorfas vielas, alotropija. Katrā no apakšodaļām ir teorētiski aprakstīts 

konkrētais temats. 

1.1 Atoma kodola sastāvs 

Jau kopš seniem laikiem cilvēku prātus ir nodarbinājis jautājums par vielas uzbūvi. 

Tātad no kā tad sastāv vielas? Sengrieķu domātājs Leikips (ap 500 - 400 p. m. ē.) un viņa 

māceklis Dēmokrits (ap 460 – 370 p. m. ē.) izveidoja priekšstatu par to, ka vielas sastāv no 

ļoti sīkām nedalāmām daļiņām – atomiem, kuriem ir spēja nepārtraukti kustēties [1, 6]. Līdz 

ar zinātnes attīstību, bija iespējams sīkāk izpētīt atoma uzbūvi. 19. gadsimta beigās vairāki 

fiziķu atklājumi parādīja, ka atomi nav nedalāmi un ka tie sastāv no dažādām vēl sīkākām 

daļiņām-elementārdaļiņām[1,6]. Viena no elementārdaļiņām ir elektrons, kurš ir uzlādēts 

negatīvi, savukārt protons ir uzlādēts pozitīvi, bet neitrons ir neitrāls, t.i tam nav uzlādēts ne 

pozitīvi, ne negatīvi (skat. 1.1. tabula). Vēl atoms sastāv no pozitīvi uzlādēta kodola, kuram 

apkārt elektroni pārvietojas pa noteiktām orbītām, nezaudējot un neuztverot enerģiju[1,7]. 

Kodols sastāv no divu veidu daļiņām – protoniem un neitroniem, kurus sauc arī par 

nukloniem[1,9]. Līdz ar to atoms ir elektroneitrāls (skat. 1.2.attēls). Šāds uzskats par atoma 

uzbūves modeli ir saglabājies līdz pat mūsdienām.  

1.1. tabula 

Elementārdaļiņu raksturojums  

 



 
 

No 1.1. tabulas redzams, ka protoni tiek apzīmēti ar burtu p, elektroni – ē, neitroni – n. 

Protonu masa ir 1,673∙10
-27

kg, relatīvā masa ir 1, bet daļiņas relatīvais lādiņiš ir +1. 

Eelektronu masa ir 9,109∙10
-31

kg, relatīvā masa ir 0, bet daļiņas relatīvais lādiņiš ir -1. 

Neitronu masa ir 1,675∙10
-27

kg, relatīvā masa ir 1, bet daļiņas relatīvais lādiņiš ir 0.  

Sīkāku informāciju par atomu var iegūt, aplūkojot ķīmisko elementu periodisko tabulu. 

Katrā rūtiņā „novietots” viens ķīmiskais elements [2].  

 

1.1. attēls Informācija par atomu no ķīmisko elementu periodiskās tabulas [2] 

Ielūkojoties periodiskajā tabulā, redzam, ka sēra S atommasa A ir 32, bet atomnumurs Z 

ir 16. Tā kā atomnumurs norāda protonu skaitu, tie ir 16. Atomā elektronu skaits sakrīt ar 

protonu skaitu, tātad arī 16. Secinājums – sēra S atoma kodols veidots no 16 protoniem un 

elektronu apvalku veido 16 elektroni.[2] 

 

 

1.2. attēls N. Bora atoma uzbūves modelis [3] 

No 1.2. attēla redzams kodols, kuram apkārt riņķo elektroni pa orbītām. Centrā atrodas 

kodols, kurš ir pozitīvi lādēts. 

  



 
 

1.2 Izotopi 

Viena ķīmiskā elementa atomu kodoli var atšķirties ar dažāduneitronu skaitu. Šādus 

ķīmiskā atoma kodolus sauc par izotopiem. Piemēram, ir zināmi trīs ūdeņraža izotopi un divi 

hēlija izotopi.[4] Dažādu ķīmisko elementu izotopi ir attēloti 1.2. tabulā. 

1.2. tabula 

Ķīmisko elementu izotopu raksturojums 

 

No 1.2. tabulas redzams kāds ir, piemēram, skābekļa izotopu saturs % Zemes garozā 

(
16

8
𝑂 satur ir99,76%). 

 

1.3. attēls Oglekļa izotopi [5] 



 
 

Apskatot 1.3. attēlu, redzams, ka ogleklim C ir trīs izotopi. Augšējais skaitlis norāda 

kopējo nuklonu skaitu kodolā, to sauc par masas skaitli [5]. Tālāk ir iespējams aprēķināt 

neitronu skaitu katrā oglekļa izotopā, jo kā zināms izotopiem ir vienāds skaits protonu, bet 

dažāds skaits neitronu! Neitronu skaitu kodolā iegūst no masas skaitļa atņemot 

atomnumuru(13-6=7neitroni) [5]. 

1.3. Atoma kodola elektronapvalks un elektronformula 

Elektronapvalkā elektroni ir izvietoti enerģijas līmeņos. Kodolam tuvāk esošajiem 

elektroniem ir mazāks enerģijas krājums nekā tālāk esošajiem. 

 

1.4. attēls Atoma struktūra [11] 

Elektronu enerģijas līmeņu skaits A grupas elementiem sakrīt ar grupas perioda numuru 

periodiskajā tabulā, bet elektronu skaits ārējā  līmenī vienāds ar grupas numuru. Elektronu 

skaitu konkrētā enerģijas līmenī var aprēķināt pēc formulas 2n
2
, kur n- enerģijas līmeņa 

nosaukums. Pirmajā enerģijas līmenī spēj maksimāli izvietoties 2 elektroni, 2. līmenī 8 - 

elektroni, 3. līmenī - 18 elektroni. 

Telpas daļu, kurā elektrona atrašanās varbūtība nav mazāka par 90% sauc par elektrona 

orbitāli. (10) Elektroniem ir zināmas 4 orbitāles formas – enerģijas apakšlīmeņi: s, p, d, f. 

Katrs apšlīmenis raksturots tabulā.  

Elektronu enerģijas 

apakšlīmenis 

Elektrona orbitāles forma Simbolisks attēlojus 

s 

 

 

Elektrona orbitālē 

maksimāli var atrasties 2 

elektroni 



 
 

p 

 

 

Elektrona orbitālē 

maksimāli var atrasties 6 

elektroni 

d 

 

 

Elektrona orbitālē 

maksimāli var atrasties 

10 elektroni 

 

 

1.4. Molekulas un joni 

Iepriekšējās sadaļās tika aplūkota atoma jeb sīkākās ķīmiski nedalāmās daļiņas uzbūve. 

Tomēr lielāko daļu vielu nevar raksturot ar atsevišķiem atomiem, un, sadalot šīs vielas pa 

atomiem, netiktu saglabātas to īpašības. Atomi vielās var saistīties grupās, ko sauc par 

molekulām. Molekula ir vielas sīkākā daļiņa, kura nosaka visas vielas īpašības. (6)  

Molekulas var sastāvēt no viena vai vairāku veidu atomiem.  

Vairākas vielas var sastāvēt arī no lādētām daļiņām. Kā zināms, atomi ir elektroneitrāli. 

To kodoli ir pozitīvi lādēti, bet apkārt kodolam novietojušies negatīvi lādēti elektroni. 

Pievienojot vai atdodot negatīvo lādētos elektronus, atoms iegūst lādiņu. Šādu lādētu daļiņu 

sauc par jonu. Pozitīvi lādētus jonus, kas veidojas, atomam atdodot vienu vai vairākus 

elektronus, sauc par katjoniem. Negatīvi lādētus jonus, kas veidojas, atomam pievienojot 

vienu vai vairākus elektronus, sauc par anjoniem. 

 

1.5. Vienkāršas un saliktas vielas 

Vielas, kuras veido viena veida atomi, sauc par vienkāršām vielām. Šādas vielas, 

piemēram, ir gaisā esošais skābeklis, ko elpojam, un zīmuļu kodolos esošais grafīts. 

Vienkāršās vielas iedala metālos un nemetālos. Metāli pārsvarā ir cietas vielas, un tiem piemīt 

metālisks spīdums, kaļamība, velmējamība, laba siltumvadītspēja un elektrovadītspēja. 

Nemetāli var būt cietas, šķidas un gāzveida vielas.  



 
 

 

 Daļa ķīmisko elementu var veidot vairāk kā vienu vienkāršu vielu. Parādību, kad 

viens ķīmiskais elements veido vairākas vienkāršas vielas, sauc par alotropiju. Alotropija 

ir biežāk sastopama nemetāliem. Tabulā aplūkoti plašāk izplatīto nemetālu alotropiskie veidi 

un to īpašības. Alotropija raksturīga arī boram, silīcijam, arsēnam, selēnam un telūram. 

Elements skābeklis – O 

Skābeklis O2 

Gāze bez smaržas un krāsas, 

ūdenī mazšķīstoša. Dabā 

sastopms saisā,  tilpumdaļa ir 

21%. 

Ozons O3 

Gāze ar specifisku, asu smaržu,  

biezā slānī tumši zilā krāsā, ūdenī 

šķīst labāk nekā O2. Dabā atrodas 

augstākajos atmosfēras slāņos, rodas 

arī negaisa laikā zibens izlādē un 

skuju koku mežos sveķu oksidācijas 

procesā. 

Atomārais skābeklis O 

Dažkārt tiek uzskatīts par 

alotropisko veidu.  

Elements sērs – S 

Pastāv vismaz 22  alotropiskie veidi.  

Kristāliskais sērs S8 Plastiskais sērs Sx 

Cieta, trausla kristāliska viela dzeltenā krāsā. 

Kristāli var būt rombiski vai adatveida.  

Ja izkausētu sēru ielej aukstā ūdenī, tad iegūst 

plastisko sēru 

Tumši brūna, gumijai līdzīga viela. Sastāv no garām 

sēra Sx molekulām. Pakāpeniski sacietē un pārvēršas 

rombiskajā sērā. 

Elements fosfors  - P 

Baltais forsfors 

Kristāliska cieta viela ar ķiploku 

Sarkanais fosfors 

Tumši sarkana pulverveida 

Melnais forsfors 

Tumši pelēks, slāņains, līdzīgs 



 
 

smaku, uzliesmošanas temperatūra – 

42ºC,  

ρ = 1,83 g/cm
3
. Indīgs. 

 

viela bez smakas, 

uzliesmošanas temperatūra – 

260 ºC, ρ = 2,3 g/cm
3 

 

grafītam, uzliesmošanas 

temperatūra – 490 ºC,  

ρ = 2,7 g/cm
3
. 

 

 

 

 

 

Elements ogleklis - C 

Dabā sastopamie oglekļa alotropiskie veidi 

Dimants 

Bezkrāsains, caurspīdīgs, viscietākais 

minerāls, elektrisko strāvu nevada. 

Grafīts 

Tumši pelēks, ar metālisku 

spīdumu, slāņains, mīksts, 

viegli sadalās atsevišķās 

plānās plāksnītēs, elektrisko 

strāvu vada samērā labi. 

Amorfais ogleklis jeb ogle 

Tiek uzskatīts par grafīta 

paveidu. Melna, cieta viela, 

kas sastāv no sīkiem, 

neregulāras struktūras grafīta 

kristāliņiem. 

Mākslīgi iegūtie oglekļa alotropiskie veidi 

Karbīns 

Melna, pulverveida viela, kuru ieguva 1963. gadā, 

katalītiski oksidējot acetilēnu. Tam ir pusvadītāju 

īpašības. 

Fullerēni 

Slēgta tipa molekulas ar oglekļa atomu skaitu 

C32, C60, C70, C90 u.c. Vispazīstamākais un 

visplašāk pielietotais fullerēns ir C60. 

 

Alotropija galvenokārt raksturīga nemetāliem, un vidusskolas ķīmijas kursā mazāk tiek 

aplūkoti metālu alotropiskie veidi. No metāliem alotropija raksturīga alvai Sn, dzelzim Fe, 

kobaltam Co, polonijam Po, kā arī daļai lantanoīdu un aktinoīdu. 

Vielas, kuru molekulās ir vairāk kā viena veida atomi, sauc par saliktām vielām jeb 

ķīmiskajiem savienojumiem.  Saliktas vielas ir neorganiskie savienojumi - oksīdi, 

neorganiskās skābes, bāzes un sāļi, kā arī organiskie savienojumi- ogļūdeņraži un to 

atvasinājumi. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Acetil%C4%93ns


 
 

1.6. Ķīmisko saišu veidi 

Gan daudzatomu vienkāršajās vielās, gan saliktajās vielās pastāv saistība starp atomiem. 

Saistību starp vielas daļiņām var iedalīt vājajā, vidēji stiprajā un stiprajā. Stiprā saistība tiek 

saukta par ķīmisko saiti. Kīmisko saiti var raksturot kā iedarbību starp atomu ārējā līmeņa 

eletroniem. Ķīmiskā saite veidojas starp diviem atomiem, kuriem ārējā enerģijas līmenī ir 

vismaz viens nesapārots elektrons un šo elektronu spini ir pretēji vērsti.  Nesapārotajiem 

elektroniem apvienojoties, diviem atomu kodoliem rodas kopīgs elektronu pāris, kas paliek 

kopīgajā orbitālē, ko pieņemts saukt par molekulāro orbitāli.  

Ir vairāku veidu ķīmiskās saites. Ķīmiskās saites raksturo ar elementu atomu relatīvo 

elektronegativitāti. Relatīvā elektronegativitāte (REN) elementu spēja pavirzīt uz savu pusi 

saites elektronu pāri.(8) 

 Ķīmiskās saites starp nemetāliem sauc par kovalentām saitēm. Kovalento saiti veido 

kopīgs elektronu pāris, kurš vienlaicīgi pieder diviem kodoliem. Nepolārā kovalentā saite 

veidojas vienkāršo vielu molekulās starp viena veida atomiem, piemēram, H2,O2. Veidojoties 

nepolārai kovalentai saitei, atomu elektronu mākoņu sablīvējums ir simetrisks attiecībā pret 

abu atomu kodoliem. Relatīvā elektronegativitāte starp šiem atomiem ir vienāda.  

Polārā kovalentā saite veidojas starp divu atšķirīgu elementu atomiem, kam relatīvās 

elektronegativitātes nav vienādas, bet nav arī krasi atšķirīgas. (8) Elektronu mākoņu 

sablīvējums ir novirzījies uz viena vai otra atoma kodola pusi. Kovalentas polāras saites 

veidojas starp diviem atšķirīgiem nemetāliem un pastāv tādās vielās kā, piemēram, H2O un 

HCl. 

Jonu saite veidojas, savstarpēji pievelkoties pretēji lādētiem joniem. Šie lādētie joni 

veidojas, ja ķīmiskās saites kopīgo elektronu pāri viens no atomu kodoliem pievelk daudz 

spēcīgāk un orbitāļu pārklāšanās apgabals atrodas gandrīz tikai viena atoma telpā. Jonu saite 

veidojas starp metālu un nemetālu atomiem, piemēram, magnija oksīdā MgO, nātrija hlorīdā 

NaCl u.c. Starp polāro kovalento saiti un jonu saiti nav krasas robežas. Polāriem kovalentiem 

savienojumiem vērojamas jonu savienojumu īpašības, ja relatīvo elektronegativitāšu starpība 

ir robežās no 1 līdz 3,4. (2) 

 

Ūdeņraža saite veidojas starp molekulām, kurās ūdeņradis ir kovalenti saistīts ar kādu 

ķīmisko elementu, kam ir liela elektronegativitāte. Visbiežāk ūdeņradis šādu saiti veido ar 



 
 

fluoru, skābekli vai slāpekli. Ūdeņraža saite var būt iekšmolekulāra jeb veidoties arī vienas 

molekulas ietvaros, un starpmolekulāra – veidoties sarp atsevišķām molekulām . Ūdeņraža 

saite ir vidēji stiprā mijiedarbība. Kaut gan šī saite ir vājāka par jebkuru citu ķīmisko saiti, tā 

būtiski ietekmē vielas īpašības. Vielām, kurās pastāv ūdeņraža saites, ir ievērojami augstākas 

viršanas temperatūras. Ūdeņraža saites pastāv starp ūdens molekulām, spirtos starp vienas 

molekulas skābekļa atomiem un molekulas hidroksilgrupas ūdeņraža atomiem, kā arī spirta un 

ūdens molekulām. Iekšmolekulārās ūdeņraža saites nosaka proteīnu un nukleīnskābju 

struktūru. 

Metālos pastāv metāliskā saite. Metāliskās saites  veidošanā piedalās brīvie vērtības 

elektroni , kas sadalīti pa visu metālisko elementu atomu un jonu veidoto kristālrežģi. Šos 

brīvos elektronus sauc arī par elektronu gāzi. 

 

1.7. Kristāliskas un amorfas vielas 

Cietas vielas pēc to struktūras iedala kristāliskās un amorfās vielās. Amorfām vielām 

daļiņas neveido kristālus un ir izkārtotas haotiski. Šīm vielām nav noteiktas kušanas 

temperatūras. Tās kūst temperatūras intervālā, kļūstot arvien mīkstākām. Amorfas vielas ir 

piemēram stikls, dzintars, sveķi, želatīns. 

Kristāliskām vielām daļinas ir sakārtotas noteiktā secībā, veidojot kristālrežģi. Šīs vielas 

veido noteiktas formas kristāli, kas daļēji saglabājas ari vielu sasmalcinot.  Kristāliskām 

vielām ir raksturīga noteikta kušanas temperatūra, pie kuras vielas kristāli pārvēršas šķidrumā. 

Piemēram, ledus kūst 0 °C temperatūrā. Kristāliskas vielas ir vārāmā sāls, cukurs, grafīts. 

Pastāv vairāku veidu kristālrežģi – tos var veidot atomi, molekulas vai joni. Vielu īpašības 

atkarībā no kristālrežga veida aplūkojamas tabulā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Prote%C4%ABns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nukle%C4%ABnsk%C4%81bes


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Secinājumi 

 

1. Vielas sastāv no ļoti sīkām nedalāmām daļiņām – atomiem. 

2. Atoms sastāv no kodola, kuram apkārt pa orbītam riņķo elektroni. 

3. Kodols sastāv no nukloniem (protoniem un neitroniem). 

4. Elektroni ir negatīvi lādētas daļiņas, protoni – pozitīvi, neitroni – neitrāli. 

5. Atoms ir elektroneitrāls. 

6. No ķīmisko elementu periodiskās tabulas var iegūt sīkāku informāciju par konkrētu 

ķīmisko elementu atomu uzbūvi. 

7. Izotopiem ir vienāds skaits protonu, dažāds skaits neitronu. 
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