Noderīgas adreses
Spānijas vēstniecība Rīgā - http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Riga/es/Paginas/inicio.aspx
Valsts pārvaldes portāls - www.la-moncloa.es
Spānijas valdības oficiālajā tīmekļa vietnē sīki aprakstīta Spānijas politiskā sistēma, tajā ir izskaidrota visu Spānijas
institūciju loma un teritoriālā organizācija. Pieejama informācija par Spānijas premjerministru, ministrijām. Tajā ir
izveidotas arī atsevišķas iedaļas - “Business in Spain” un “Investing abroad”. Vietne ir angļu, basku, galisiešu,
katalāņu un spāņu valodā.
Spānijas Tūrisma padomes oficiālā vietne – www.spain.info
Spānijas Tūrisma padomes oficiālajā vietnē ievietota plaša informācija par ceļošanu Spānijā, sadalot to šādās
iedaļās - “Where to go”, “What to do”, “Plan your trip” un “Multimedia highlights”. Tīmekļa vietnes īpaša iezīme ir
“Travelogue”, interaktīvs pakalpojums, ar kuru apmeklētāji katrs sev var izveidot individuālu ceļvedi. Vietne ir angļu,
franču, itāļu, japāņu, krievu, ķīniešu, spāņu un vācu valodā.
Spānijas monarhs - www.casareal.es
Spānijas karaliskās ģimenes oficiālā mājas lapā atrodama plaša informācija par karalisko ģimeni, Spānijas troni,
karaliskās ģimenes aktivitātēm, dienas kārtību u.c. informācija. Vietne ir spāņu un angļu valodā.
Spānijas parlaments - www.senado.es
Spānijas parlamenta „senado” mājas lapa, kurā iespējams iegūt informāciju par Spānijas parlamenta uzbūvi,
aktivitātēm, funkcijām, deputātiem un vēlēšanu sistēmu, konstitūciju, likumiem, ES u.c. informācija. Vietne ir angļu
un spāņu valodā.
Spānijas ekonomikas un konkurētspējas ministrija -www.mineco.gob.es
Vietne – spāņu un angļu valodā
Spānijas rūpniecības, tūrisma un tirdzniecības ministrija - www.mkm.ee
Informācija par ministrijas struktūru, funkcijām, organizāciju, pašu ministru, likumdošanu. Spānijas ekonomiku,
iekšējo tirgu un ārējo tirdzniecību, statiskie dati. Dažādas jaunākās ziņas un publikācijas. Saites ar citām valsts
institūcijām. Vietne ir spāņu un angļu valodā.
Spānijas centrālā statistikas pārvalde - www.ine.es
Statistikas dati par Spānijas iedzīvotājiem, ekonomiku, sociāliem raksturlielumiem u.c. Vietne ir angļu, spāņu
valodā.
Spānijas Nacionālā banka - www.bde.es
Spānijas Nacionālās bankas mājas lapā iespējams atrast informāciju par banku, tās struktūru, darbību, nacionālo
likumdošanu, kas regulē bankas darbību, Spānijas monetāro politiku un finansu sistēmu, norēķinu sistēmu.
Informācija par banknotēm, monētām, pētījumiem, publikācijām, statistiskiem datiem u.c. aktivitātēm. Vietne ir
spāņu un angļu valodā.
Spānijas Investīciju portāls – www.investinspain.org – ICEX Spain Trade and Development
Visa veida informācija par investīciju vidi un iespējām investēt Spānijā. Iespēja iegūt plašu informāciju par
ekonomisko vidi Spānijā, par biznesa uzsākšanu, nodokļu sistēmu un likumdošanu, darba atļaujām u.c.
informācija. Vietne ir angļu un spāņu valodā.

