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izlietoinspektoriem un Pašvaldības policijas pārstāvjiem, saka V. Štraubis. “Piemēram, Kuldīgā ir labi
zināma nārstošanas vieta Ventā,
kur seklāks, un tur uzraugi dežurē visu diennakti. Taču līdz šai
vietai lašiem vēl jānonāk.” Tikai
neliela lašu populācijas daļa –
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aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

