Vējdzirnavu drupas – atrodas Stirnu muižā, Īles pagastā. Jādodas pa zemes

Apskates objekti

ceļu Auce-Dobele līdz norādei “Stirnas 3km”. Nav saglabājušas savu sākotnējo
izskatu, jo laika zobs darījis savu. Vējdzirnavas datētas 19. gs. 2. pusē.
Īles luterāņu baznīca – uzcelta 1682. gadā. 1905. gada nemieru laikā –
nodedzināta, Latvijas brīvvalsts laikā atjaunota, pēckara laikā atkal izpostīta.
Baznīcā sludinājis Augusts Bīlenšteins.

AUCĒ
Domes ēka

(Jelgavas ielā 1; tālr. +371 63745280).
No Rīgas puses braucot, skatam
paveras arhitektoniski iespaidīga
ēka – Dome. Ēka būvēta privātskolas
vajadzībām pēc tā īpašnieka Jāņa
Lagzdiņa projekta. Tā tapusi no
Vecauces miesta ceplī izgatavotiem
ķieģeļiem. Savulaik ēkā atradusies pilsētas valde, Jelgavas apriņķa policijas
iecirknis, graudu noliktava, Auces rajona partijas komiteja, Valsts mācību un
pētījumu saimniecības „Vecauce” kantoris. No 1995. gada rudens ēkā saimnieko
Auces pilsētas dome, šobrīd Auces novada pašvaldība.

Norbsa māja (Raiņa ielā 19). Kādreiz

šeit bijusi pamatskola, kurā mācījās
rakstniece I. Grebzde, literatūrzinātniece
I. Sokolova, kā arī dzejniece V. Strēlerte.
Savulaik darbojusies Cirkaļa tirdzniecības
skola. No 2006. gada mājā atrodas Auces
pasta nodaļa.

Centra

Raiņa ielā, pašā Auces pilsētas
“sirdī”. Laukuma bruģī pēc Auces
mākslinieka R. Junkera idejas
izveidots pilsētas ģerbonī attēlotais
vēzis.

Māras dārzs – (O. Kalpaka ielā 7, tālr. 637454826,
mob. 26236558) – ja vēlaties gūt patiesu prieku par
augu krāšņumu un harmoniju, tad noteikti apmeklējiet
vienu no skaistākajiem Zemgales daiļdārziem. Tur
redzēsiet daudz puķu, baseiniņu ar ūdensrozēm,
ūdenskritumus un interesantos dārza „iemītniekus”.

Vecauces pils

(Akadēmijas ielā 11; tālr. 63745302,
mob. 29195959, fakss: 63781722).
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ir vērts aplūkot mazpilsētas pērli –
pseidogotiskā stilā veidoto pili grāfiem
Medemiem, kas celta no 1842. – 1845.
gadam.

tālr. 63745609, mob. 26389875). Baznīca
pirmo reizi uzcelta kā koka būve 1667.
gadā. Ēkai liktenīgs bija 1729. gads,
kad baznīcā iespēra zibens un tā
nodega. Atdzimšanu ēka piedzīvoja
1866. gadā, kad tika atkārtoti uzcelta
nu jau savādākā veidolā. Interesants
ir tās interjers. Šobrīd baznīca ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis.

Auces Romas katoļu baznīca

(Bēnes ielā 29; tālr. 22016849)
Uz Auci 1936. gadā tika nosūtīts
jauniesvētītais priesteris Kundziņš,
kuram bija uzdots pilsētas domei
pieprasīt zemi katoļu baznīcas
celšanai. Baznīca celta pēc Jelgavas
būvinspektora Reizana projekta.
Baznīcas būvniecība pabeigta un
tā iesvētīta 1938. gadā. Baznīcā var
aplūkot altāri ar Sv. Terēzijas gleznu.
Braucot pa Bēnes ielu uz centra pusi atrodas Bērnu rotaļu laukums, vēl
uz priekšu – Aspazijas laukums – pagātnes mantinieks. Senāk šeit atradās
tirgus laukums, kur kā tradīcija bija rīkot vismaz sešus gadatirgus gadā, bet
tagad – pilsētnieku iecienīta vieta.

Lielauces luterāņu baznīca

Pirmā baznīcas ēka celta 16. gs. Baznīca
pārbūvēta un atjaunota 18. gs. un
darbojās vēl 19. gs. Mūsdienās no
baznīcas palikušas ēka mūra drupas.

Lielauces pils un parks

(Lielauces pagasts, tālr. 26370377)
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,
kas atrodas Lielauces ezera krastā. Pils
celta, izmantojot vēlā klasicisma un
ampīra elementus. 17. gs. tā piederējusi
hercogam Frīdriham, vēlāk – grāfam
Pālēnam. Ap pili izveidots 58 ha liels
brīvā plānojuma parks ar 100 eksotisku
koku sugām.
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No pils 30m augstā torņa paveras
skaista apkārtnes panorāma. Pils
projekta autors – vācu arhitekts
Fridrihs Štilers. Ap pili plešas
13 ha parks ar pastaigu takām,
svešzemju koku un krūmu
stādījumiem, dīķiem.

Vecauces Evanģēliski luteriskā
baznīca – (Akadēmijas ielā 1;

LIELAUCES PAGASTĀ

laukums atrodas

VĪTIŅU PAGASTĀ
13 Kaļķu ceplis – būvēts no laukakmeņiem
un ir viens no interesantākajiem arhitektūras
un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Labi
saglabājies līdz mūsdienām. Atrodas Vītiņu
pagastā.

BĒNES PAGASTĀ
Bēnes muižas kungu māja – celta

no 1876. līdz 1878. gadam neogotiskā
stilā, kura daļēji pārbūvēta saglabājusies
līdz mūsdienām. Saglabājušās arī citas
muižas ēkas – kūts, lielā klēts, ūdens un
tvaika dzirnavas, kalpu māja. 1905. gadā
nodedzināta, bet vēlāk tā tika atjaunota
nedaudz mazāka un vienkāršāka.

Mūra tilts pār Auces upi –
vecais laukakmeņu mūra tilts ir būvēts
19. gadsimta beigās. Pievilcīgs apskates
objekts Bēnē. Tilts attēlots Bēnes
pagasta ģērbonī.
Bēnes dzirnavas – ēka celta no
1838. – 1905. gadam pēc Auces upes
aizsprostošanas. Dzirnavās bijusi
maltuve un vilnas apstrādes, aušanas
uzņēmums.

Bēnes stacijas
ūdenstornis – celts

19. gs. otrajā pusē tvaika
lokomotīvju vajadzībām.

ĪLES PAGASTĀ
Īles muižas ēka – atrodas Immu kalnos. Tās

pamatus 16. gs. lika Zanders Netelhorsts, no
18. gs. muiža ir Georga Fridriha fon Fītinghofa –
Šēla īpašums. Muižas pils tika celta 1861. gadā. Ap
muižu izveidots jauks, labi kopts parks ar krāšņiem
stādījumiem un pastaigu takām. 1923. gadā
Īles muižas pils tiks piešķirta ārstam Ludvigam
Kalniņam sanatorijas ierīkošanai. 1929. gadā pils
tika nodota Latvijas Tuberkulozes apkarošanas
biedrībai Īles tuberkulozes sanatorijas izveidošanai.
Šobrīd muiža aplūkojama tikai no ārpuses, tajā
atrodas valsts sociālās aprūpes centrs.

Sodiņu pēdakmens – kulta vieta un valsts nozīmes arhitektūras

piemineklis Lielauces pagastā. Akmens tiek dēvēts arī par “velna pēdas”
akmeni. Tam ir kukuļveida forma, tā garums 2,5 m, platums 1,5 m. Akmens
virspusē ir saskatāmi trīs iedobumi – garenais iedobums tiek saukts par
“bērna pēdu”, ieapaļais – par “velna pēdu”. Akmenī ir arī 20.gs. sākuma
robežkupicas zīme – iekalts krustiņš ar vidū ieurbtu caurumiņu. Teika
stāsta, ka velns skrējis un lēcis no kalna uz kalnu un ieminis šajā akmenī
pēdas.

Piemiņas vietas

Kultūras pasākumi Auces novadā 2010. gadā
4. marts – Auces pilsētas vārda
dienas svinības
Aprīļa 3. sestdiena – Jurģu tirgus
Aucē
20. jūnijs – Senioru deju kopu
festivāls “Madarās baltajās, madarās...”
Auces estrādē
Jūlija pēdējā nedēļas nogale –
Gunāra Ordelovska pūtēju orķestra
festivāls un Auces pilsētas svētki.
Augusta pirmajā sestdienā
Amatierteātru festivāls “Spēlējam
dancojam...”
Augusta otrajā sestdienā
Bēnes Sporta un atpūtas svētki.
Septembra trešā sestdienā –
Rudens Gadatirgus Aucē un Tautas
skrējiens Bēne - Auce.
Septembrī – kārtējās Vislatvijas
dienas Māriem
Septembra 4. svētdiena – Garīgās
mūzikas koncerts un gleznu izstādes
atklāšana Vecauces ev.lut. baznīcā.
1., 2., 3., un 4. Adventes koncerti
Auces kultūras centrā

Amatniecība un māksla

Oskara Kalpaka piemineklis – 1934. gada 19. augustā pie Lielauces luterāņu
baznīcas atklāja pelēkā granītā veidoto pieminekli. Oskara
Kalpaka bataljona pirmās kaujas vietā. Piemiņas zīmi
veidota pēc arhitekta P. Dreimaņa meta. 50. gadu sākumā
piemineklis tika iznīcināts, bet atjaunots 1991. gadā.
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas akmens
pie Auces dzelzceļa stacijas
1941. un 1949. gadā
represētajiem.
Piemiņas akmens atklāts
1989. gada 25. martā.
Piemiņas akmens Krišjānim Baronam – atrodas pie „Burtnieku” mājām Īlē.
Te viņš dzīvojis no 1837. – 1845. gadam. Tēvs Juris Barons apglabāts Īles kapsētā.
Ķīmiķa Gustava Vanaga piemiņas vieta “Rungās”. “Rungas” atrodas
autoceļa Bēne – Ukri 11. kilometrā
Holokausta upuru piemiņas vieta – atrodas Auces-Lielauces ceļa malā,
blakus Pirmajā pasaules karā kritušo vāciešu kapiem, kas vēsta par 1941. gada
11. jūlija notikumiem.
Piemiņas zīme ievērojamam
auceniekam, kādreizējam mācību
un pētījumu saimniecības “Vecauce”
vadītājam Ludvigam Teterim.
Piemiņas zīme atklāta 2005. gada
26. jūlijā (tēlnieks Gļebs Panteļējevs)
un atrodas Aspazijas laukumā 2.

Tautas lietišķās mākslas studija
“Auce”, Auces kultūras centrā,

tel. 63745446, 28396984.
Iespēja iepazīties ar aušanas procesu
un iegādāties kādu no izstrādātajiem
produktiem. Nepieciešama iepriekšējā
pieteikšanās.

Tautas lietišķās mākslas
studija “Bēne”, Stacijas iela 8,

Bēne, tel. 29901207
Iespēja iepazīties ar aušanas procesu
un iegādāties kādu no izstrādā
tajiem produktiem. Nepieciešama
iepriekšējā pieteikšanās.

Raita Junkera mākslas studija –
Vecauces pils, tel. 29419941, 63745302
Mākslas galerijā, kas atrodas Vecauces pilī,
izstādīti gleznotāja Raita Junkera darbi,
kurus var ne tikai aplūkot, bet arī iegādāties.
Tur atrodas arī Vecauces pils bērnu un
jauniešu mākslas studijas darbi.
Ideju centrs – ar mākslinieka Raita
Junkera iniciatīvu, kā arī ar Auces novada
domes un SIA LLU MPS “Vecauce” atbalstu
tapis jauns apskates objekts – Ideju centrs
Vecauces muižas kompleksā, kur iespējams
aplūkot mākslas darbu izstādes un vēstures
„atdzimšanu” mūsdienu skatījumā. Sīkākai
informācijai pa tel. 29419941.

