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Ierodoties Lejas Varicēnos, grūti pateikt, ka ir darbadienas
vakars – dzimšanas dienas svinības un dejas norit pilnā sparā.
Līga stāsta, ka pārvākšanās uz Smiltenes apkaimi bija vienkāršs lēmums, ģimene ar bērniem vēlējās dzīvot tuvāk dabai.
Tomass ir elektroinženieris, Līga – skolotāja, un pāris ātri
saprata, ka lauksaimnieki no viņiem nesanāks, bet tajā pašā
laikā bija skaidrs, ka saimniecībai jārada pievienotā vērtība.
Atklāsme nāca pēc Tomasa vizītes Itālijā, kur Ekociematu Dizaina Kursos(EDK) tika iegūtas zināšanas par permakultūras
pamatiem. Uzskatāms piemērs ir kartupeļu audzēšana, ko
pirmajā gadā saimnieki mēģināja darīt ar arklu un rokām – šis
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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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