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Agronoma un zemnieku saimniecības īpašnieka dēls Elgars
Felcis kā bērns mēdza pavadīt laiku Latvijas laukos, spēlējoties
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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http://www.100kailcirteslatvijai.lv/akcija
www.permaculture.lv

