
BĒRZIŅŠ Guntis, dzimis 20.09.1938 Rīgā 

 Tēvs Arvīds tautsaimnieks un grāmatvedis (dz. 1907. g. 26. augustā “Āboliņos” pie 

Lubānas – miris 2000. g. 24. jūlijā Catthorpe, pie  Regbijas, Anglijā). Māte Lūcija dz. 

Felsberga (dz. 1907. g. 8. maijā Tērbatā – mirusi 1999. g. 11. janvārī, arī 

“Straumēnos”).   Māsa Baiba Beāta Bērziņa, dz. 1944.g. 29.janvārī, Rīgā.   1944.g. 

rudenī māte ar diviem bērniem, un vēlāk tēvs, dodas trimdas gaitās uz Vāciju, kur 

kara beigas sagaida ciemā netālu no Erfurtes.  Vācijā dzīvo bēgļu nometnē Ģiftenē, 

pie Hanoveres, vēlāk pašā pilsētā. 1946.g. aprīlī nodibinoties Baltijas Universitātei 

(BU) pārceļas uz “Zoo” nometni Hamburgā bet 1947.gadā, kopā ar BU, uz netālo 

Pinebergu. BU māte ir asociētā profesore un pasniedz angļu un amerikāņu literatūru, 

un tēvs ekonomiku, bet daļu laika ir nometnes vadītājs. 1949.g. martā ģimene emigrē 

uz Austrāliju kur nometināti Bathurstas [Bathurst] nometnē, kur vecāki ir skolotāji, 

apmācot iebraucējus angļu valodā.   Tā gada oktobrī ģimeni pārceļ uz Parksas 

[Parkes] nometni, kur līdz 1951.gadam vecāki strādā par skolotājiem nometnes skolā, 

līdz 1951.gada beigās ģimene pārceļas uz Sidneju. Guntis dzīvo un strādā Sidnejā līdz 

1981.gadam, kad ar sievu Laimu un dēliem pārceļas uz  Londonu.  Latvijai atgūstot 

neatkarību, 1993.g. novembrī atgriežas strādāt Rīgā, kur paliek uz dzīvi.  

Pamatskolas gaitas Guntis sāk 1945.g. Freibergā, Vācijā un kopā pavada deviņās 

skolās Vācijā un Austrālijā mācoties trīs valodās – vācu, latviešu un angļu.  

Vidusskolas izglītību iegūst Parksā un Sidnejā un studē Jaundienvidvelsas 

universitātē, ko beidz 1960.g. ar elektroinženiera grādu, specializējoties 

telekomunikācijās [B.Eng.], 1967.g. iegūst maģistra grādu [M.Eng.Sc].  1960.–

1980.g. strādā kā inženieris Austrālijas Ārvalstu telekomunikācijas organizācijā 

(O.T.C.(A)) pie radio, zemūdens kabeļu un satelītu programmām.  1980.g. pārceļas uz 

Angliju, strādā pie globālas jūrniecības saziņas sistēmas (INMARSAT) pielietošanas 

aviācijai.  1993.g. pārceļas uz Latviju, 1993.-1994.g. Sakaru departamenta 

direktors,1993.-2002.g. Lattelekom Direktoru padomes loceklis, 2002.-2006.g. 

devītās Saeimas deputāts no partijas „Jaunais laiks” un 2009.-2010.g. desmitās 

Saeimas deputāts no partijas „Vienotība” un Budžeta un finanšu komisijas 

priekšsēdis. Sabiedriskais darbs: 1970.-1974.g. Sidnejas Latviešu biedrības valdes 

loceklis, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes loceklis 1965.-

1966.g. un 1973.-1975.g. un vice-priekšsēdis Sidnejā 1967.g. un 1976.-1980. gadā, 

LNPL prezidija loceklis, Ārējās informācijas nozares vadītājs 1984.-1996.g. līdztekus 

arī Baltiešu padomes Lielbritānijā loceklis,1989.-1995.g. PBLA valdes loceklis. 

Politiskās partijas “Jaunais Laiks” līdzdibinātājs 2002.gadā. Latvijas Universitātes 

Goda biedrs, „Prof. E. Felsberga piemiņas  stipendijas” mecenāts, Rīgas Hanzas 

Rotari kluba biedrs un līdzdibinātājs, Korporācijas Fraternitas Cursica filistrs. 2017.g. 

maijā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, IV šķiras.  Precējies ar Laimu Asju Bērziņu, 

četri dēli – Valdis (1969), Andris un Dainis (1971) un Reinis (1976). 

 

 

 

 


