
I   Tualete 

II  Mazgāšanās 

III  Smaržas  
Volevikontas pils 



Senajā Grieķijā un 
Romā publiskās tualetes 
bija veidotas uz 
notekkanāliem, kas 
nonāca kloākā.  Romā 
pazīstamākā bija Cloaca 
Maxima. Atsevišķās 
privātmājās bija 
privātas latrines   



Viduslaikos pilīs izveidoti erkeri, pa kuriem ekskrementi nokļuva lejā esošā 
upē, kanālā, vai uz zemes, ja ūdeņu tuvumā nebija. 



Wealden House Suseksā  rāda 
vienkāršu danskera variantu. 
 





 Pirmie atejas krēslu paraugi minēti jau 14.gadsimtā.  

 Kopš 16.gadsimta pārvietojami tualetes podu krēsli 
papildināja  stacionārās ateju vietas, tā nodrošinot 
individuāli ērti pieejamu, maināmu un vieglāk tīrāmu veidu . 
Agrīnie bija krēsli ar caurumu un aizkaru poda spaiņa 
noslēpšanai. 17. gadsimtā  vairums bija tapsētas kastes 
formā, bet vēlāk kā krēsli atbilstoši laikmeta stilam. 

      Luija XIV laikā karalisko mēbeļu inventārā Versaļā laikā 
no 1664.- 1705.g. minēti 352 poda krēsli un 34 “spaiņi” ar 
noteksistēmu uz dīķiem, kurus vēlāk aizbēra  smakas dēļ. 
Speciāls karaļa dienests nodarbojās ar šo podu iznešanu un 
tīrīšanu. 

































Kurzemes hercogam Ernstam Johanam 
Jelgavas pilī  piegādāti divi  ar 
riekstkoku finierēti stūra skapīši kā 
poda krēsli.  
 

























      Anglijā Džons Haringtons izgudroja vienkāršu ūdens tualetes 
principu  karalienei Elizabetei I jau 1596.gadā, bet tas neieviesās 
dzīvē . Tikai 1775.gadā angļu izgudrotājs Aleksandrs Kamings 
ieguva patenti  uz ūdens tualeti. 1777.gadā patente izsniegta 
Samuelam Proseram. To papildinājis Jozefs Brama līdz mūsdienu 
tipam.  

      Francijā Luija XV laikā 1727.gadā  parādījās krēsli  à l`anglaise ar 
ūdens noteku, bet līdz tam karaļa dienestā bija poda krēslu nesēji, 
kas iznesa un izmazgāja podus. 

      Vācijā Arhitekts Leo Klence izmantoja jaunizgudrojumu 
1822.gadā Loihtenbergas pilī. Bad Homburgas pilī tualete ar ūdeni 
tika ierīkota1820.gadā. Georgs Dženings attīstīja WC sistēmu 
tālāk. 





Kaminga  princips 1775.  



















  Senajā Grieķijā podi lietoti 6.g. p.m.ē. Senajā Romā zināmi māla 
podi, bet atsevišķi  valdnieki lepojās publiski ar dārgmetālu 
podiem.     

 Naktspodi konstatējami Eiropā kopš 11.gadsimta. 18. gadsimtā 
Eiropā lietoja Ķīnā pasūtītus porcelāna podus ar rokturi un vāku.  
Podus  izgatavoja arī Eiropas fajansa un porcelāna manufaktūras. 
Sastopami arī sudraba podi un jaunākos laikos emaljēti metāla 
podi. 

 Senākie naktspodi vienkāršiem ļaudīm varēja būt pat no koka, no 
metāla vai arī keramikas.  



1999.gada Ginesa rekords  ar 

lielāko 454 naktspodu 

Manfreds Klauda kolekciju 

Minhenē. 

Tagad podu vairāk ir 

Laudertas muzeja  kolekcijā  





























1682.gada sastādītajā hercoga Jēkaba mantojuma sarakstā minēts sudraba 
naktspods 



Sevras manufaktūra  



 Louis Bourdaloue 1632 -1704  

      Higiēnas priekšmets  
burdalū nosaukumu ieguvis 
no mācītāja Luija Burdalū’, 
kurš lasīja tik saistošus 
sprediķus, ka dāmas, lai 
nepalaistu garām nevienu 
vārdu, ņēma sākumā līdz 
mērces traukus, lai nebūtu 
dievkalpojuma laikā jāiet 
ārā čurāt. Vēlāk sāka 
izgatavot speciālus traukus 
šādām vajadzībām no 
porcelāna, stikla un sudraba. 
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Urināli vīriešiem tika izgudroti jau 1267.g. 
p.m.ē. tie saukti  inal .  
Kopš 18. gs. tos sauc par urināliem. 
 













1800. 



 Nosaukums crachoir parādījies 1546.gadā, kad karaļa 
Fransuā I ārsts uz naktsgaldiņa  pie gultas novietoja 
kastīti, kur atkrēpoties. 

 Rundāles pilī 1800.gada inventārā katrā telpā minēti 
spļaujamtrauki. 

 Īpaši izplatīti tie kļuva saistībā ar tuberkulozi  

     1882.gadā. 

















 Bārddziņa bļoda tiek veidota ar robu, kurā ievietot zodu 
skūšanās procesā. Izgatavotas no porcelāna, fajansa, sudraba, 
alvas. Vairums izgatavotas Japānā un Ķīnā kā Eiropas 
pasūtījumi. Forma ovāla vai apaļa, 18.gs. beigās šķīvja malā 
veidota iedobe ziepju gabaliņa uzlikšanai. 
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