
2023. GADA IZSTĀŽU SARAKSTS

BALTTOUR FORUMS 2023

Baltijā vadošās tūrisma izstādes „Balttour” biznesa 
pasākums

Unikāls forums Baltijas reģiona tūrisma industrijā. Ievadot tūrisma sezonu, biznesa 
forums sniedz plašas iespējas tūrisma profesionāļiem apmainīties ar uzkrāto pieredzi un 
zināšanām, attīstīt esošo un dibināt jaunus un produktīvus biznesa kontaktus, kā arī 
veikt darījumus.3. februāris

BALTTOUR 2023

28. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu. Vērienīgākais 
nozares pasākums ar apjomīgāko jaunās sezonas tūrisma produktu pārdošanu 
ceļotājiem, tradicionāli labāko profesionālo atdevi un īpašu kopējo atmosfēru, kur 
klātienē gūt iespaidus un iepazīt jaunākās tūrisma iespējas Latvijā, Baltijā un visā 
pasaulē.
Piedalās tūrisma industrijas pārstāvji, aģentūras, profesionālās tūrisma organizācijas, 
ārvalstu tūrisma pārstāvniecības, aviokompānijas, transporta pakalpojumu sniedzēji, 
viesnīcas, viesu nami, aktīvās atpūtas organizētāji un mediji no visas pasaules.

3.–5. februāris

EROTS 2023

24. starptautiskais erotikas festivāls Viens no vērienīgākajiem erotikas festivāliem Eiropā! Izklaides festivāls pieaugušajiem 
ar daudzveidīgu šovu programmu, aizraujošām meistarklasēm, kaislīgu deju zonu, 
pikantiem konkursiem, izzinošām konsultācijām, kā arī plašu preču un pakalpojumu 
klāstu pieaugušo izklaidei un veselībai.17.–18. februāris

SKOLA 2023

28. starptautiskā izglītības izstāde Izglītības iestādes, mācību centri un kursi. Mācību palīglīdzekļi, kabinetu aprīkojums. 
Izglītība, prakse un stažēšanās ārzemēs. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Karjeras 
konsultācijas.

3.–5. marts

LATVIJAS GRĀMATU IZSTĀDE 2023

26. starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde Daudzveidīga grāmatu ekspozīcija. Izdevniecību jaunumi. Grāmatu atvēršanas svētki un 
autoru priekšlasījumi. Grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām. Pasākumi bērniem. 
Attīstošas un izglītojošas spēles. Materiāli un idejas radošām nodarbēm.

3.–5. marts

PETEXPO 2023

Starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde Plašākā dzīvnieku ekspozīcija. Starptautiskas mājdzīvnieku sacensības un 
paraugdemonstrējumi. Dzīvnieku barība. Veterinārija. Aksesuāri un kopšanas līdzekļi. 
Informācija un konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem.

11.–12. marts

MĀJA I 2023

Starptautiskā būvniecības industrijas izstāde Arhitektūra. Dizains. Projektēšana. Celtniecība. Rekonstrukcija. Celtniecības tehnika un 
materiāli. Sanitārtehnika un siltumtehnika. Apgaismojums, elektroinstalācijas materiāli. 
Mājas tehnoloģijas un iekārtas. Videi droša būvniecība. Nekustamais īpašums. 
Konferences un semināri.23.–26. marts

OUTDOOR RIGA 2023

Starptautiskā aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstāde Aktīvās atpūtas, tūrisma un vaļasprieku popularizēšana. Apvieno starptautisko laivu un 
jahtu izstādi “Baltic Boat Show”, starptautisko medību un makšķerēšanas piederumu un 
aksesuāru izstādi “Medības & Makšķerēšana” un motociklu, velosipēdu un dzīvesstila 
izstādi “Moto & Velo”.14.–16. aprīlis

AUTO 2023

26. starptautiskā autoindustrijas izstāde Lielākā autoindustrijas izstāde Baltijā ar vienu zīmolu “AUTO” apvieno: jaunu 
automobiļu un komerctransporta izstādi “Jauni auto”; auto remonta instrumentu, 
servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu, aksesuāru sadaļu “Auto mehānika”; 
autotūninga šovu “Auto Exotica”.28.–30. aprīlis

BĒRNU PASAULE 2023

14. starptautiskā izstāde bērniem un vecākiem Jaunākās preces un pakalpojumi zīdaiņiem un bērniem līdz 9 gadu vecumam, viņu 
vecākiem, vecvecākiem, kā arī topošajām māmiņām un tētiem. Apģērbi, apavi, ratiņi, 
rotaļlietas, pārtika, mēbeles, higiēnas preces, risinājumi bērnu drošībai un komfortam. 
Apģērbi un preces grūtniecēm. Pirmsskolas un interešu izglītība. Finanses un 
apdrošināšana. Nozares asociācijas un mediji. Profesionāļu konsultācijas un kontakti. 
Semināri, prezentācijas, koncerti un priekšnesumi.

12.–14. maijs

DĀRZS UN DZĪVESSTILS 2023

Starptautiskā dārzkopības izstāde Izstādes ekspozīcijā – viss darbam un atpūtai dārzā. Stādi un sēklas, dārza tehnika un 
instrumenti, augsnes uzlabotāji un mēslojumi, augu aizsardzības līdzekļi, kaitēkļu 
kontroles sistēmas, dārza inventārs, laistīšanas sistēmas, siltumnīcas, lapenes un 
nojumes, dārza mēbeles, dekorācijas, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, smilšu 
kastes, šūpoles, šūpuļtīkli, grili, pirtis, strūklakas. Semināri un lekcijas ikvienam. 
Profesionāļu konsultācijas un apmācības, kā arī tehnikas demonstrācijas un 
izmēģinājumi.

12.–14. maijs
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LATVIJAS UZVARĒTĀJS 2023

Starptautiskā šķirnes suņu un kaķu izstāde Plašākā suņu un kaķu ekspozīcija. Starptautiskas suņu un kaķu sacensības un 
paraugdemonstrējumi. Dzīvnieku barība. Veterinārija. Aksesuāri un kopšanas līdzekļi. 
Informācija un konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem.

10.–11. jūnijs

RIGA FOOD 2023

27. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas 
pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās 
ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un 
servisa izstāde

Starptautiski pārtikas produktu konkursi. Pavāru, konditoru, tējas meistaru un bārmeņu 
konkursi. Pārtikas produkti. Delikateses, jūras veltes, garšvielas. Konservi, saldēti 
produkti, pusfabrikāti. Veģetārā un diētiskā pārtika. Alkoholiskie un bezalkoholiskie 
dzērieni. Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un produkti. Pārtikas pārstrādes iekārtas, 
izejvielas un aprīkojums. Iepakošanas iekārtas un iepakojums. Veikalu un restorānu 
aprīkojums. Viesnīcu aprīkojums. Mājsaimniecības un virtuves piederumi. Dezinfekcijas 
un tīrīšanas līdzekļi. Galda dekorēšana un dizains. Suvenīri un idejas dāvanām. 
Kulinārais tūrisms. Inovācijas.

6.–8. septembris

MEDBALTICA 2023

15. starptautiskā medicīnas izstāde Medicīnas tehnoloģijas, zobārstniecības iekārtas, materiāli un piederumi. Veselības 
aprūpe. Farmakoloģija. Oftalmoloģija. Profesionālās konferences un semināri.

21.–22. septembris

RIGA COMM 2023

12. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference Mūsdienīgi IT un biznesa tehnoloģiju risinājumi uzņēmumiem un organizācijām.
Konferencēs un semināros: prezentācijas par nākotnes tendencēm, biznesa procesu
optimizāciju, lietu internetu, lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, 
digitālo mārketingu un e-komerciju, kiberdrošību, blokķēdes un finanšu tehnoloģijām, 
cilvēkresursu vadību, mākoņpakalpojumiem, biznesa risinājumiem un inovācijām, kā arī 
diskusiju paneļi un demonstrācijas.

5.–6. oktobris

FURNITURE & DESIGN ISLE 2023

Starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde Starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle” apvieno 
divas tematiskās halles “Baltic Furniture” un “Design Isle”. “Baltic Furniture” – jaunākās 
mēbeļu kolekcijas, moderni gaismas ķermeņi, mēbeļu furnitūra un interjera tekstils – 
aizkari, paklāji, mēbeļu audumi mājokļa, biroja, viesnīcu, restorānu un citām telpām. 
“Design Isle” – dizaina mēbeļu kolekcijas, unikāli interjera priekšmeti, dzīvesstila un citi 
oriģināli dizaina produkti. Konkursa “Latvijas Dizaineru savienības balva” un Latvijas 
mākslas un dizaina skolu audzēkņu darbu ekspozīcija. Baltijas dizaina gadatirgus. 
Konferences un semināri.

13.–15. oktobris

BALTIC BEAUTY 2023

17. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. 
Starptautiska izstāde, forums, festivāls, konkursi, 
konferences, meistarklases, semināri, 
paraugdemonstrējumi

Ārstnieciskā, profesionālā un plaša patēriņa kosmētika. Parfimērija, matu un nagu 
kopšanas līdzekļi. Frizētavu, kosmētisko kabinetu, SPA centru aprīkojums. Solāriji. 
Aromātterapija. Specializētā literatūra un periodika.

3.–5. novembris

ZOOEXPO 2023

Starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde Plašākā dzīvnieku ekspozīcija. Starptautiskas mājdzīvnieku sacensības un 
paraugdemonstrējumi. Dzīvnieku barība. Veterinārija. Aksesuāri un kopšanas līdzekļi. 
Informācija un konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem.

11.–12. novembris

TECHINDUSTRY 2023

Starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, 
automatizācijas, elektronikas un elektrotehnikas 
izstāde

Metālapstrādes iekārtas un darbgaldi, metālapstrādes pakalpojumi, metālizstrādājumi. 
Metināšanas iekārtas un materiāli. Rūpnieciskās iekārtas un materiāli. Mašīnbūve, 
automātika, vadības sistēmas. Instrumenti, instrumenti metālapstrādei. Elektronika, 
elektrotehnika. Hidrauliskās, pneimatiskās ierīces un materiāli, gaisa plūsmu 
tehnoloģijas. Gāzes apgādes iekārtas un materiāli. Plastmasas apstrādes darbgaldi, 
plastmasas un gumijas izstrādājumi ražotnēm. Hidrotehnoloģijas, darbmašīnu serviss, 
abrazīvi, noliktavu aprīkojums, iekraušanas un izkraušanas tehnika, specializētā 
programmatūra un konsultācijas.

30. novembris–2. decembris

* Izstāžu sarakstā ir iespējamas izmaiņas.  
Sarakstā ievietoti BT 1 rīkotie projekti, kā arī projekti, kurus BT 1 organizē kopā ar sadarbības partneriem. 
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija 
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