
Guntis Bērziņš (1938) dzimis Rīgā. 1944. rudenī, sākoties Padomju okupācijai, 

Gunta Bērziņa vecāki – māte Lūcija Felsberga-Bērziņa, kura sāka karjeru Latvijas 

Universitātē kā jauna docente angļu filoloģijā, un tēvs Arvīds Bērziņš, kurš studējis 

ekonomiku Latvijas Universitātē un strādāja kā grāmatvedis, – devās ar bērniem bēgļu 

gaitās no Latvijas uz Vāciju. 

G. Bērziņš ar ģimeni pēc kara beigām dažus gadus pavadīja bēgļu nometnēs pie 

Hannoveres un vēlāk Hamburgas, kur nodibinājās Baltijas Universitāte, ko vēlāk 

pārcēla uz Pinebergu.  Universitātē māte pasniedza angļu valodu un tēvs ekonomiku, 

savukārt Guntis Bērziņš gāja latviešu pamatskolā. 

1949. gadā ģimene emigrēja uz Austrāliju, kur vēlāk dzīvoja Sidnejā un māte strādāja 

kā angļu valodas skolotāja un vēlāk lektore koledžā, tēvs bija grāmatvedis uzņēmumā. 

Guntis Bērziņš Austrālijā pabeidza pamatskolu, vidusskolu un 1960. gadā 

Jaundienvidvelsas Universitātē Sidnejā ieguva bakalaura grādu 

elektroinženierzinātnēs ar specializāciju telekomunikācijā un 1966. gadā 

inženierzinātņu maģistra grādu. 

Pēc tam 20 gadus strādājis kā profesionāls inženieris valsts uzņēmumā, kas 

nodarbojās ar komunikācijas uzturēšanu un uzlabošanu starp Austrāliju un ārzemēm. 

Šajā telekomunikāciju ātrās attīstības laikā strādāja pie jaunākajiem projektiem, 

saistītiem ar zemūdens kabeļu, un vēlāk satelītu izmantošanu Austrālijas 

telekomunikācijām. 

Guntis Bērziņš ar sievu Laimu satikās Sidnejā.  Kā daudzi trimdas latvieši viņi 

apmeklēja latviešu pasākumus, sūtīja bērnus sestdienas skolā. Arī ģimenes valoda 

Bērziņu ģimenē bija latviešu. 

Ar laiku ģimene sāka just ilgas pēc Eiropas un, kad parādījās darba piedāvājums 

Londonā, izlēma tur pārcelties. Ģimene aktīvi turpināja piedalīties trimdas latviešu 

dzīvē. 

Guntis Bērziņš nodarbojās ar nacionāli politisko darbu. Atmodas laikā darbojās 

Latviešu Nacionālajā Padomē Lielbritānijā un Pasaules Brīvo latviešu apvienībā. Kad 

Latvija kļuva neatkarīga, 1993. gadā pārcēlās uz Latviju. 

Rīgā sākotnēji strādāja par Satiksmes ministrijas direktoru sakaru departamentā. 

Vēlāk par valsts pilnvarnieku un vienu no direktoriem “Lattelekom” padomē – kur 

darbojās līdz 2001. gadam. Pēc tam iesaistījās politikā – bija LR 8.Saeimas deputāts 

no partijas “Jaunais laiks” un 9.Saeimas deputāts no partijas “Vienotība”, kad arī 

finanšu krīzes laikā vadīja Saeimas Budžeta un finanšu komiteju. 

Viens no Rīgas Hanzas Rotari kluba dibinātājiem. Studentu korporācijas "Fraternitas 

Cursica" filistrs. 

1999. gadā dibināja “Prof. E. Felsberga piemiņas stipendiju”, kuru piešķirt izciliem, 

akadēmiski un sabiedriski aktīviem studentiem no humanitāro zinātņu fakultātēm. 

2017.g. maijā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, IV šķiras.  

 


