20./21. GADSIMTS
Lidosta "Ventspils" ir celta 1975. gadā, un sākotnēji tika izmantota gaisa
kuģiem AN-24, AN-2, YAK-40, MI-2. Regulārie reisi tika veikti trīs virzienos:
Ventspils – Rīga, Ventspils - Minska un Ventspils - Ļeņingrada. Lidlauka
darbība tika pārtraukta 1983. gadā un atsākta 2000. gadā.
Lidostas darbības prioritātes ir regulārās gaisa satiksmes piesaistīšana,
privātās aviācijas lidojumu veicināšana un aviācijas glābšanas un
meklēšanas (SAR) bāzes izveidošana.
Ventspils lidlauks atrodas piecu kilometru attālumā no Ventspils pilsētas
centra. Lidlauka skrejceļa asfaltbetona josla ir 1298m x 32m ar vienu
manevrēšanas celiņu 14m platumā un betona plākšņu peronu.
Lidostā ir nodrošināta iespēja veikt privātās aviācijas lidojumus ar gaisa
kuģiem, kuru pilna masa (MTOW) nepārsniedz 30 tonnas. Lidostā ir
moderns pasažieru terminālis un aviācijas degvielas uzpildes stacija (Jet
A1–25m3, LL–100–5m3), izveidota gaisa satiksmes vadības sistēma.
2008. gadā darbību uzsāka Valsts robežsardzes aviācijas atbalsta centrs,
kas nodrošina valsts robežas un teritoriālo ūdeņu gaisa patrulēšanu.
2008. gadā tika veikti lidojumi sadarbībā ar „Air Baltic”, un citām
aviokompānijām, kopā apkalpojot 5660 pasažierus. Pašlaik, vidēji gadā,
tiek apkalpoti 240 lidojumi un 1150 pasažieri.
2009. gadā veikti skrejceļa renovācijas darbi - uzklāts jauns asfalta segums
visā skrejceļa garumā un rekonstruēta skrejceļa drenāžas sistēma.
Kopā ar Liepājas pašvaldību tiek realizēts projekts lidlauku infrastruktūras
rekonstrukcijai un modernizācijai. Izstrādātais Ventspils lidostas attīstības
ģenerālplāns paredz paplašināt lidostas infrastruktūru un pagarināt
skrejceļu līdz 1800m, kas visefektīvāk nodrošinās lidostas funkcionēšanu
perspektīvā.
Ventspils lidosta ievērojami papildina Ventspils transporta daudzveidību,
nodrošinot gaisa satiksmi, un paaugstinot pilsētas konkurētspēju Eiropas
un pasaules transporta pakalpojumu tirgū.
Šobrīd lidlaukam ir valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss.

Latvijas Valsts Gaisa satiksmes lidmašīna DRAGOM RAP 12, Latvija, Ventspils, 20.gs. 30.gadi

Ziņa, kas publicēta laikrakstā "Ventas Balss" 1936.gada 31.martā,
liecina, ka 1936.gada 27.martā Ventspils jaunizbūvētajā lidostā
nolaidusies pirmā lidmašīna, pie kuras sapulcējušies (skatoties no kreisās puses) aizsargu pulka komandiera palīgs K. Mednis, pilsētas galvas biedrs Fr. Eglītis,
valdes loceklis J. Karlstrems, jūras aizsargu diviziona komandieris inženieris
A.Bērziņš, pilsētas galva A. Sniķeris, lidotājs seržants Sproģis.

Lidmašīna BE- 30 Ventspils lidostā 1970.gadā.
Paredzēta lidojumiem vietējās līnijās. Foto - B.Nikolajevs

Lidostas darbības apraksts 1979.gadā.

No 1975.gada gaisa satiksmes līnijā Rīga - Ventspils lidmašīna
JAK - 40 . Skats Ventspils lidostā.. Lidojums līdz Rīgai 25 minūtēs. Foto- T.Ronis

Lidosta. 21. gs.

Lidmašīna Ventspils lidostā. 2008. gads
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