Noderīgas adreses
Francijas vēstniecība Rīgā - http://www.ambafrance-lv.org/
Vietne – franču un latviešu valodā.
Francijas premjerministrs - http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/
Informācija par valdību, tās sastāvu – ministriem, par premjerministra dienas kārtību, par valdības ziņām un
darbību dažādās nozarēs, par valdības aktualitātēm, tajā skaitā atbildes uz parlamenta iesniegtajiem jautājumiem,
kā arī valdības preses dienesta ziņojumi. Vietne: angļu, vācu, franču un spāņu valodā.
Francijas Nacionālās Asamblejas mājas lapa - http://www.assemblee-nationale.fr
Informācija par Francijas Nacionālās Asamblejas sastāvu, par sesijas darba kārtību, par komisiju darbu, par
normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas gaitu. Vietne franču, angļu, vācu un itāļu valodā.
Francijas senāts - http://www.senat.fr/
Informācija par Senāta sastāvu – senāta prezidentu, senatoriem un to politiskām partijām, kā arī par parlamenta
darbību dažādās jomās. Vietne ir angļu, vācu, krievu, ķīniešu, arābu, itāļu, portugāļu unspāņu valodā.
Francijas Republikas prezidenta oficiālā mājas lapa - http://www.elysee.fr/accueil/
Dažāda veida informācija par Francijas prezidenta institūtu.
Centrālā banka - http://www.banque-france.fr/
Šeit iespējams iegūt informāciju par monetāro politiku, finansiālo stabilitāti, maksājumiem un noguldījumiem,
statistikas datiem, centrālās bankas starptautiskajām attiecībām, banknotēm un monētām, publikācijām.
Statistikas un ekonomisko pētījumu nacionālais institūts - http://www.insee.fr/fr/themes/
Institūts nodarbojas ar statistikas datu vākšanu, apkopošanu, analīzi un izplatīšanu, aptverot informāciju par
Francijas ekonomiku un sabiedrību. Vietne ir angļu un franču valodā.
Francijas muita - http://www.douane.gouv.fr/default.asp
Informācija par Francijas muitu un nodokļiem. Pieejama statistika par Francijas ārējo tirdzniecību, kā arī dažādas
publikācijas. Vietne franču valodā.
Francijas starptautisko investīciju aģentūra - http://www.invest-in-france.org/corporate/fr/nos-missions.html
Vietne - franču un angļu valodā.
UBIFRANCE – Francijas Biznesa attīstības aģentūra - http://www.ubifrance.com/
Informācija par Francijas eksportētājiem un piegādātājiem. Vietne – franču un angļu valodā.
Nacionālā Juristu padome - http://www.cnb.avocat.fr/
Vietne – franču valodā
Solidaritātes, ģimenes, sociālo attiecību un darba ministrija - http://travail-emploi.gouv.fr/
Vietne – franču valodā
Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.anpe.fr/
Vietne – franču valodā
Grāmatvedības portāls -http://www.franceaccountants.com/tax.html#French_company_tax_rates
Dažāda palīginformācija grāmatvežiem, tajā skaitā par spēkā esošām nodokļu likmēm. Vietne - angļu valodā.
Francijas tūrisma oficiālā mājas lapa – http://www.franceguide.com,
Izmantojot mājas lapu var pasūtīt dažādus tūrisma izdevumus un rezervēt naktsmītnes, iegūt informāciju par
Francijas pilsētām, vidi, mākslu un kultūru, atpūtas iespējām, sporta aktivitātēm, dažādiem pasākumiem. Mājas
lapā pieejama informācija par Francijas aizjūras departamentiem. Vietne vairākās pasaules valodās. Noderīgu
tūrisma informāciju par Franciju var gūt šādās mājas lapās: http://www.francetourism.com/index.htm un Francijas
Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.diplomatie.gouv.fr/en/
Viss par Francijas kultūras pasākumiem: http://www.evene.fr/
Vietne – franču valodā.

