Uzzini AUCĒ
Vēsturiski nozīmīgi notikumi un fakti
Auces vārds tiek pieminēts kādā 1426. gada
dokumentā kā Owcze.
1866. gadā tika uzcelta Vecauces evanģēliski
luteriskās baznīcas mūra ēka.
1873. gadā tiek atklāta dzelzceļa līnija JelgavaMažeiķi un staciju pie Vecauces miesta nosauc
par Auci.
1924. gada 11. septembrī tiek apstiprinātas
Auces pilsētas tiesības.
1925. gada 31. oktobrī apstiprināts Auces
ģerbonis – uz sarkana vairoga melns upes vēzis
ar zelta stīgām, jo senāk Auces apkārtnē bijušas
labas vēžu vietas. Par pamatu ģerbonim ņemts
hercoga Jēkaba tirdzniecības flotes karogs.

Pilsēta ar vārdu

Foto no www.zudusilatvija.lv

Atrodi AUCĒ

Apmeklē AUCĒ

Auces novada tūrisma informācijas
centrs
Raiņa iela 14, 63707226, 28829208
turisms@dome.auce.lv

2016. gada ikgadējie pasākumi:
4. marts – Auces pilsētas vārda dienai veltīts sarīkojums
7. maijs – Pavasara gadatirgus
18. maijs – Starptautiskās muzeju nakts pasākums
21. maijs – starptautiskais kultūras festivāls (plānota lietuviešu,
sadarbības partneru diena)
12. jūnijs – Senioru deju festivāls “Madarās, baltajās madarās...”
10. jūnijs – Baznīcu nakts Vecauces ev.lut. baznīcā
21. jūnijs – Vasaras saulgrieži sagaidīšana latviskā garā Ideju
centrā un Vecauces pils dārzā
28.-30. jūlijs – X XI Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska
XXI starptautiskais pūtēju orķestru festivāls
6. augusts – Starptautiskais teātru festivāls “Spēlējam, dancojam”
10. septembris – Dzejas dienām veltīta izrāde Vecauces ev.lut.
baznīcas dārzā
25. septembris – Rudens gadatirgus
29. oktobris – Leģendu nakts Vecauces pilī
5. novembris – Mārtiņdienas tirdziņš Auces pilsētas laukumā
18. novembris – LR proklamēšanas dienai veltīts ekumeniskais
dievkalpojums Vecauces ev.lut. baznīcā
27. nov., 4., 11., 18. decembris – Adventes koncerti
15. decembris – Bluķa vakara svinēšana Ziemas saulgriežos

Internets un drukas pakalpojumi:

Aktuālākā informācija:
www.auce.lv

• Auces novada bibliotēka,
Jelgavas iela 1a, 63744883
• Auces novada Pieaugušo izglītības un
informācijas centrs, Jelgavas iela 1a, 63744861
• Auces novada TIC, Raiņa iela 14, Auce, 63707226

Auces novada Kultūras centrs
Ausmas iela 3, 63745282, 26168132
Bankomāts: SEB Unibanka, Aspazijas laukums 8
Pasts: Raiņa iela 19
Degvielas uzpildes stacijas: Raiņa iela 30;
			

Brīvības iela 4
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1. Vecauces pils celta no 1842. līdz 1845.gadam grāfiem

Mēdemiem un to ieskauj ainavu parks. Akadēmijas iela 11,
29195959, 63745302, vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv
2. Vecauces luterāņu baznīca, kuras tagadējā mūra ēka pabeigta
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1866.gadā, apskates vērta arī dēļ tās savdabīgā koka interjera.
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4.

Ekskursijas pieteikt iepriekš. Akadēmijas iela 1, 28849204
3. Auces novada pašvaldības administrācijas ēka būvēta 20.gs.
sākumā un joprojām ir viens no skaistākajiem Auces namiem.

Jelgavas iela 1
4. Auces novada muzejs piedāvā vēstures ekspozīciju par Auces
pilsētu. Jelgavas iela 1a, 63744880, 27234216
5. Saules pulkstenis izveidots Auces novada ģerbonī attēlotā

10.

Paēd un pārnakšņo
AUCĒ
Vecauces pils

Pils atvērta:
No 1.septembra līdz 1.jūnijam P.-Pk. 10:00 – 16:00.
Se., Sv. – slēgts (izņemot saskaņotos apmeklējumus).
No 1.jūnija līdz 1.septembrim P.-Pk. 10:00 – 19:00.
Se., Sv. 10:00 - 17:00 (ja pilī nenotiek individuāls pasākums).
Pils ēdnīca atvērta P.-Pk. 12:00 – 14:00.
Grupām iepriekšēja pieteikšanās

Kafejnīca “Vēris”

Darba laiks: P.-Se. 8:00 - 18.00, Sv. - slēgts
Aspazijas laukums 7, Auce, 63745705, 29489874
Grupām iepriekšēja pieteikšanās
www.veris.lv

pasta raga veidolā, kuru aptver nošu loks ar pirmajām taktīm
no novada dziesmas “Jauka dzīve Vecaucē”. Tā pamatnē ir
iestrādāti mūsu novada 7 sadarbības partneru pašvaldību
ģerboņi. Bēnes iela 2
6. Aspazijas laukums ir kādreizējais tirgus laukums, kur reiz
rīkoja gadatirgus, bet šobrīd iekopts parks ar dekoratīviem
stādījumiem, celiņiem un soliņiem.
7. Smiltsērkšķu produktu degustācija 1h garumā ar aizraujošu
stāstu par “zelta ogas” brīnumainajām īpašībām un iespēju
nobaudīt līdz 10 dažādiem augstas kvalitātes produktiem.
Aspazijas laukums 3, 29177535, 63745111, info@dplus.lv, www.dplus.lv
8. Auces Centrālais laukums ar bruģī attēloto vēzi ir iecienīta
atpūtas un dažādu pasākumu nories vieta.
9. Auces Amatu māja darbojas TLMS “Auce” pārziņā un aicina
iepazīt aušanas procesu. Raiņa iela 14, 28396984
10. Multifunkcionālais sporta laukums pie Auces vidusskolas
ziemās pārvēršas par slidotavu, bet tam blakus izvietoti visiem
pieejami āra trenažieri. J.Mātera iela 13A
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Kafejnīca “Ieva”

Darba laiks: no 1.novembra līdz 1.maijam
P.-Se. 8:00 - 19:00, Sv. 8:00 - 17:00
No 1.maija līdz 1.novembrim
P.-Se. 8:00 – 22:00, Sv. 8:00 - 17:00
Raiņa iela 43, Auce, 63720132, 29489874
Grupām iepriekšēja pieteikšanās
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