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Even before the building of the Bergs Bazaar in the late 1880s, this was the site of a 
simple wooden house.  �e wooden house went through various incarnations during 
the development of the Bergs Bazaar, but by the end of the Soviet occupation, the house 
had fallen into severe disrepair and was on course to be lost to history.  

Fortunately, the house was saved in the 1990s when property rights were restored to 
the heirs of the Bergs Bazaar’s original founder. Over the years, it has changed colors 
from yellow to grey, and most recently, red with white trim.

�e wooden house is being fully restored once again in order to ensure its structural 
integrity and beauty for generations to come.  A�er the restoration is completed in 
2018, passersby will be able to once again enjoy the red wooden house they have come 
to love.    

Jau pirms Berga bazāra izveidošanas 1880. gadu beigās šajā vietā atradās koka namiņš. 
Berga bazāra attīstības laikā tā ēkas piedzīvoja vairākas pārvērtības, bet padomju ok-
upācijas beigās tās bija avārijas stāvoklī un tika nolemtas pazušanai vēstures lappusēs.

Par laimi, deviņdesmitajos gados Berga bazārs tika atdots tā dibinātāja mantiniekiem 
un koka namiņš tika izglābts. Kopš tā laika tas ir vairākkārt mainījis savu krāsu ‒ no
dzeltenās uz pelēko līdz pašreizējai sarkanajai ar baltiem akcentiem.

Pašlaik atkal notiek pārbūves darbi, lai nodrošinātu, ka namiņa uzbūve un izskats 
saglabāsies nākamajām paaudzēm. Pārbūves darbi tiks pabeigti 2018.  gadā un tad 
iemīļotais sarkanais koka namiņš atkal priecēs garāmgājēju acis.   
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