
dārzs Daugmalē un 20. lappusē, jāieraksta 
kalendārā: 17. jūnijs – Peoniju svētki Kalsnavas 
arborētumā. Un vēl dažas citas dienas: 16. jū-
nijs – Zāļu dienas stādu gadatirgus Nacionālajā 
botāniskajā dārzā Salaspilī. 
30. jūnijā – Dārza svētki Rundāles pilī. 
Šoreiz tie veltīti 18. gadsimta izklaidēm. 

vēlāk par citām. Lielo ziedu dēļ nedaudz ilgāk 
jāgaida uz atkārtotu ziedēšanu, taču, kad 
vasaras otrajā pusē un rudens sākumā tā sa-
gaidīta, ir gana pamatīga un skaista līdz vēlam 
rudenim, turklāt maigi smaržo. 
Stādu pirku Latvijas valsts mežu stādaudzē-
tavā Valmierā. Lai gan bija jau rudens, stāds 
bija ļoti veselīgs, spoži zaļām lapām, milzu 
(šķiet, vismaz 3 litru) podā. Un te nu ir tas 
grēks – nepaguvu iestādīt. Bet es darīju, ko 

varēju, – pa ziemu turēju pagrabā, pavasarī 
iznesu siltumnīcā, laistīju, mēsloju – un galu 
galā tomēr iestādīju. Tagad turu pa rokai ne-
sen iznākušo Ilmas grāmatu Rozes. Praktiski 
padomi audzēšanā un kopšanā un solu viņām 
abām – ‘Ascot’ un Ilmai – ka darīšu visu, lai 
mana roze būtu tikpat skaista kā šī – bildē 
no botāniskā dārza. Bet ar kaitēkļiem, ja tādi 
parādīsies, darīšu kā žurnāla 38. lappusē 
likts. Fo
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Pie suitiem!
LAURA, māksliniece

Diemžēl man sava tautas-
tērpa vēl nav, taču, izpētī-
jusi svētku tērpšanos 26. 

un 28. lappusē, – gribētu 
gan! Bet es zinu vietu, kur tau-

tastērpu var ne tikai apskatīt, aptaustīt, 
bet arī ietērpties no košajām zeķēm līdz 
pat četrām galvassegām – no sviedru 
aubes, kam pa virsu liek grezno aubi un 
sien ragu lakatu, līdz pat trakajai drānai. 
Tas ir Alsungā. Novads iesaistījies projek-
tā Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 
popularizēšana kā tūrisma galamērķis, 
ko īsteno eiropas Reģionālās attīstības 
fonda Igaunijas–Latvijas programmas 
ietvaros. Un tagad suiti mazliet arī strādā 
par suitiem, gaida ciemiņus un ir gatavi 
smalki izrādīt visu – no brunču aušanas 
līdz sklandraušu cepšanai.

Tumšs galdauts? 
Skaisti!

DACE, žurnāliste
Pa Vecrīgu staigājot, 
piestājos zaļajā stu-
dijā Pienene starp 

Pēterbaznīcu un Melngalvju 
namu un nevarēju acis un rokas atraut no 
lina gald autiem. Sevišķi tas tumšais – kā 
ogles Jāņu ugunskurā. Un nav bail arī 
piknikā (skaties 30. lappusi) līdzi pa-
ņemt  – gan grezni, gan nebīsies no katra 
putekļa un zāles pieskāriena.

4-7 IM iesaka12.indd   5 2018.06.07.   17:08:31


