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VĒSTURE

Ineta Didrihsone-Tomaševska

“VIENS ĶIEĢELS NO LATVIJAS DIPLOMĀTISKĀS 
BŪVES” – LATVIJAS GODA KONSULĀTS OKLENDĀ 

(JAUNZĒLANDE), 1927.–1964. GADS

Rakstā pievērsta uzmanība maz pētītā Latvijas goda konsulāta Oklendā (Jaunzēlande) darbībai 
tā pastāvēšanas periodā no 1927. līdz 1964. gadam. Lai gan eksotiskajā Jaunzēlandē bija 
apmetušies pavisam nedaudz latviešu, Latvijas Republika bija parūpējusies par tās pilsoņu 
un valsts interešu aizstāvību arī šajā tālajā valstī. Pēc Otrā pasaules kara ikvienas Latvijas 
pārstāvniecības (tostarp goda konsulāta) esamība kļuva par redzamu Latvijas valsts simbolu, 
kas Rietumvalstīm atgādināja par Baltijas valstu nelikumīgo iekļaušanu Padomju Savienībā. 
Savukārt Latvijas diplomātiskie un konsulārie pārstāvji iespēju robežās centās atgādināt par 
Latvijas Republikas de iure pastāvēšanu un ierobežotajos apstākļos turpināja aizstāvēt tās 
pilsoņu intereses. “Latviešu konsulātā” Jaunzēlandē apskatāmajā laika posmā darbojās trīs 
personas – Normens Hīts, Džeims Foresters Maklijs un viņa dēls Vinstons Brūks Maklijs, kurš 
tēva pēdējos dzīves gados palīdzēja viņam konsulārajos darbos (neoficiālā statusā). Diemžēl 
Jaunzēlandes gadījumā šis simbols krita 20. gs. 60. gados, kad Jaunzēlandes valdība vairs 
nesaskatīja jēgu jauna goda konsula apstiprināšanai mirušā konsula vietā. Rezultātā atkal tika 
“izrauts viens ķieģels no Latvijas diplomātiskās būves”.
Atslēgvārdi: Jaunzēlande, Oklenda, goda konsuls, Normens Hīts, Džeimss Foresters Maklijs, 
nostāja Baltijas valstu jautājumā, Kārlis Zariņš. 

Latvieši Jaunzēlandē

Pirmie eiropieši Jaunzēlandi, kas atrodas Okeānijas dienvidrietumos 
un Klusā okeāna dienvidrietumu daļā, atklāja 17. gadsimtā. 1840. gadā 
starp Lielbritānijas un Īrijas karalienes pārstāvjiem un vietējo maoru cilšu 
vecākajiem tika parakstīts Vaitangi līgums (Treaty of Waitangi), un kopš šī 
laika Jaunzēlande kļuva par Lielbritānijas koloniju. 1907. gadā Jaunzēlandei 
piešķīra Lielbritānijas domīnijas statusu.1
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20. gs. 20. un 30. gados Jaunzēlandi apdzīvoja ap 1,4 miljoniem iedzīvotāju, 
kas sev iztiku nodrošināja, strādājot lopkopībā, zemkopībā un kalnrūpniecībā. 
Galvenās eksportpreces Lielbritānijas un citu Eiropas valstu tirgiem bija gaļa, 
sviests, siers, kvieši, vilna, derīgie metāli u.c.2

 Informācija par pirmajiem latviešiem Jaunzēlandē ir samērā trūcīga, taču ir 
zināms, ka vairāki latvieši Jaunzēlandē patvērās pēc 1905. gada revolūcijas un 
apmetās tur uz dzīvi. Tā, piemēram, jau vēlāk, 1922. gadā, Latvijā tika meklēti 
Jaunzēlandē mirušā Kārļa Ciskas atstātās mantas mantinieki, bet Jaunzēlandē 
dzīvojošais latvietis V. Rudzītis no 1923. līdz 1926. gadam vairākkārt veica 
naudas pārskaitījumus tēvam Jānim un brālim Pēterim Rudzīšiem Rīgas 
jūrmalas Mellužos. 3 1933. gada Jaunzēlandes tautas skaitīšanas dati apliecināja, 
ka šajā valstī mīt ap 100 Latvijā dzimušu personu.4 “Samērā maz mums ir 
zināms par šo Anglijas domīniju tālajā Austrālijā,”5 tomēr arī Jaunzēlande bija 
to valstu vidū, kas Tautu Savienības kongresā 1921. gadā balsoja “par” Latvijas 
Republikas uzņemšanai Tautu Savienībā.6

Goda konsulāts Oklendā, 1927.–1944. gads

Viens no lielākajiem konsulāro pārstāvju tīkliem 20. gs. 20. un 30. gados 
Latvijai bija izveidots Lielbritānijā, tās kolonijās un domīnijās, ko lielā mērā 
noteica abu valstu tirdznieciskās attiecības.7 Konsulāts Jaunzēlandē juridiski 
bija pakļauts Latvijas sūtniecībai Londonā, bet Jaunzēlandē Latvijas intereses 

Goda konsula Normena Hīta portrets.  LVVA, 
2570. f., 14. apr., 2005. l., 11. lp.
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pārstāvēja 1927. gada 15. oktobrī ieceltais konsuls Oklendā (Auckland) 
Normens Hīts (Norman Heath; 1872–1944).8 Jaunzēlandes valdība jauno 
konsulu (no 1937. g. goda konsuls) atzina 1928. gada 12. janvārī.9 Oklenda 
bija Jaunzēlandes lielākais saimnieciskais centrs ar okeāna ostu. Goda konsuls  
N. Hīts bija atbildīgs par pārstāvētās valsts saimniecisko interešu un tās pilsoņu 

Goda konsula N. Hīta ziņojums ārkārtējam sūtnim un pilnvarotajam 
ministram Lielbritānijā un ģenerālkonsulam Londonā K. Zariņam. 

1937. gada 27. novembris. LVVA, 295. f., 1. apr., 915. l., 7. lp. 
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tiesību aizstāvēšanu, pilsonības, pasu lietu u.c. jautājumu kārtošanu. Tāpat 
viņa kompetencē atradās notariālās un tiesu lietas, aizgādība par kuģniecības 
un tirdzniecības veicināšanu.10 Līdzīgi kā citi goda konsuli, arī N. Hīts bija 
piederīgs vietējo uzņēmēju sabiedrībai, ko sekmīgi apvienoja ar konsulāro 
darbību, iespēju robežās veicinot abu valstu fragmentārās tirdznieciskās 
attiecības.11 Tiesa, lielo attālumu dēļ starp Latviju un Jaunzēlandi plašu 
tirdzniecisko sadarbību nevarēja izvērst, bet kādam ziņkārīgam pasaules 
apceļotājam no Jaunzēlandes interesi par Latviju varēja radīt.12 Jāuzteic 
goda konsula N. Hīta nopelni Latvijas un Baltijas valstu popularizēšanā 
jaunzēlandiešu vidū un viņu miglaino priekšstatu par Latviju izkliedēšanā. 
Vislabākos panākumus un pozitīvas atsauksmes deva N. Hīta uzstāšanās 
vietējās radiopārraidēs, kurās viņš klausītājus iepazīstināja ar Latvijas vēsturi, 
ģeogrāfiju, ekonomisko attīstību un kultūru. Priekšlasījumus viņš papildināja 
ar latviešu koru un orķestru ierakstiem (tostarp “Dievs, svētī Latviju” un “Lai 
līgo lepna dziesma”), skaņuplates saņemot no Latvijas sūtniecības Londonā.13 
Tāpat N. Hīts sniedzis intervijas vietējā presē,14 vēstot par Latviju, kas pēc 
Pirmā pasaules kara postažas spējusi attīstīties par modernu, pārtikušu un 
stabilu jauno valsti Austrumeiropā.15 Novērtējot konsula ilggadējo un sekmīgo 
darbību, 1938. gada sākumā toreizējais sūtnis Londonā un ģenerālkonsuls 
Lielbritānijas impērijā Kārlis Zariņš (1879–1963) ierosināja viņam piešķirt 
“mūsu goda zīmi”.16 Ierosinājums ņemts vērā, un 1938. gada novembrī Latvijas 
goda konsuls Oklendā N. Hīts saņēma Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķiru).17

Pēc Latvijas Republikas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā līdzīgi kā citi 
Latvijas diplomātiskie pārstāvji ārzemēs, N. Hīts 1940. gada 22. augustā saņēma 
ziņu par atbrīvošanu no amata Latvijas Republikas konsulāro pārstāvniecību 
likvidācijas dēļ. Taču viņš bija to diplomātu vidū, kas neakceptēja padomju 
okupācijas varu, un, balstoties uz Ministru kabineta Latvijas diplomātiskā 
un konsulārā dienesta vadītājam K. Zariņam 1940. gada 17. maijā izdotajām 
ārkārtējām pilnvarām, turpināja pildīt Latvijas goda konsula pienākumus 
līdz savai nāvei 1944. gada 7. janvārī.18 Pēc ziņas saņemšanas par viņa nāvi  
K. Zariņš nekavējoties apzināja potenciālos pēctečus N. Hīta amatam, 
1944. gada martā uzrunājot nelaiķa darba kolēģus uzņēmumā “Cooks New 
Zealand Wire Rope Co Ltd.”, un atrada atbalstu.19 Latvijas goda konsula amata 
pienākumus piekrita veikt Džeimss Foresters Maklijs (James Forester Mackley; 
1873–1964).20 1873. gadā dzimušais Dž. F. Maklijs darba gaitas 16 gadu  
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vecumā bija uzsācis dzelzceļa dienestā, strādājot par lokomotīves vadītāju, 
vēlāk kļūstot par inženieri kompānijā “Atlantic Union Oil”, bet pēdējos 
divdesmit dzīves gadus pildīja valdes priekšsēdētāja amata pienākumus 
minētajā uzņēmumā “Cooks New Zealand Wire Rope Co Ltd.”.21

Goda konsulāts Oklendā, 1944.–1964. gads

Par latviešu konsula vietas izpildītāju (acting latvian consul)22 Oklendā  
Dž. F. Maklijs oficiāli tika iecelts 1944. gada 18. maijā. No šīs dienas viņš kļuva 
par galveno Latvijas un tās pilsoņu interešu aizstāvi un Latvijas un Jaunzēlandes 
draudzīgo attiecību uzturētāju. Par izmaiņām bija informēta Lielbritānijas 
Ārlietu ministrija un iebildumus necēla arī Jaunzēlandes augstais komisārs 
(High Commissioner).23

Pēc Otrā pasaules kara Jaunzēlandes valdība, domājot par valsts aizsardzību 
un ekonomiskās attīstības uzlabošanu, 1947. gadā pieņēma jaunu imigrācijas 
programmu.24 Nākamie valsts pilsoņi tika meklēti arī kara izpostītās Eiropas 
bēgļu nometnēs. Pēc līguma noslēgšanas ar Starptautisko bēgļu organizāciju 
Jaunzēlandes pieņemšanas komisijas pārstāvji strādāja Vācijas un Austrijas 
bēgļu nometnēs. Viņu darbības rezultātā 1949. gada vasarā Jaunzēlandē 
ieradās pirmie pēckara bēgļi, to vidū bija arī 220 latviešu.25 Līdz 1951. gadam 

Goda konsula Džeimsa Forestera Maklija 
portrets. Austrālijas Latvietis 

(1963. 16. febr., nr. 672)
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ieceļoja apmēram 710 latviešu, bet baltiešu kopskaits Jaunzēlandē tika lēsts ap 
1300 personām.26 Lielākās latviešu kolonijas izveidojās Kraistčērčā, Oklendā 
un Velingtonā. Vēlākos gados daļa no viņiem emigrēja uz Austrāliju, ASV u.c. 
valstīm. Rezultātā 1974. gadā Jaunzēlandē mītošo baltiešu skaists bija sarucis 
līdz 786 personām,27 bet baltiešu ieceļotāju jaunā paaudze asimilējās vietējā 
sabiedrībā. 

Pēc ierašanās Jaunzēlandē latvieši bija patīkami pārsteigti, Oklendas 
galvenajā ielā uz veikala nama durvīm izlasot “spožo metāla plāksni ar latvisko 
uzrakstu “Latvijas konsulāts”,”28 kur viņus laipni uzņēma goda konsula vietas 
izpildītājs Dž. F. Maklijs. Jaunzēlandes veclatviešu vidū iecienītais konsuls 

Goda konsula Džeimsa Forestera Maklija iecelšanas apliecinājums. 1944. gada 
16. aprīlis. LVVA, 293. f., 1. apr., 583. l., 4. lp.
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drīz kļuva arī par jauno ieceļotāju draugu un “visādi izpalīdzēja gan ar 
saviem līdzekļiem, gan sagādājot darbu, gan dodot padomus šinī zemē”.29 Pēc  
Dž. F. Maklija novērojumiem, Jaunzēlandē nonākušie latvieši 50. gadu otrajā 
pusē bija atbilstoši savām interesēm atraduši piemērotas darba vietas un, 
“kopumā ņemot, ir laimīgi iekārtojušies”.30

Savas darbības laikā Džeimss Foresters Maklijs ik gadu organizēja Latvijas 
proklamēšanas dienai veltītas svinīgas pieņemšanas Oklendas pilsētas amat-
personām, Jaunzēlandes armijas un flotes pārstāvjiem, konsulārā korpusa 
locekļiem, kā arī pulcējot vienuviet latviešu, igauņu, lietuviešu, poļu un ukraiņu 
sabiedrības pārstāvjus.31 Tāpat viņš atbalstīja baltiešus dažādās protesta 
akcijās, vienmēr uzsverot, ka “brīvā pasaule prasa Baltijas valstu atbrīvošanu”.32 
Līdzās Latvijas popularizēšanai un Baltijas valstu jautājuma aktualizēšanai  
Dž. F. Maklijs pagarināja Latvijas pilsoņu pases, veica dokumentu legalizāciju, 
nodrošināja korespondenci ar citu zemju latviešiem, uzturēja draudzīgus 
kontaktus ar nelielo latviešu sabiedrību, regulāri klātesot nozīmīgākajos 
latviešu sarīkojumos – 14. jūnijā, 18. novembrī, Līgo svētkos un Jaunā gada 
sagaidīšanā. Cienījamā vecuma dēļ konsulāta darbos tēvam palīdzēja viņa 
dēls inženieris un pilots Vinstons Brūks Maklijs (Winston Brooke Mackley; 
1915–2005). Viņš sarakstījās ar privātpersonām un iestādēm, pārdeva Eiropas 
un ASV latviešu organizāciju izdotās brošūras, atklātnes, pastmarkas u.c., kā 
arī palīdzēja kārtot dažādus jautājumus ar Jaunzēlandes imigrācijas iestādēm 
saistībā ar latviešu vēlmēm ieceļot Jaunzēlandē.33 

Džeimss Foresters Maklijs nomira deviņdesmit viena gada vecumā 
1964. gada 16. aprīlī,34 latviešu diplomātisko pārstāvju un sabiedriski aktīvo 
Jaunzēlandes latviešu vidū radot bažas par konsulāta tālāko likteni.

Centieni saglabāt konsulātu Oklendā, 1964.–1967. gads

Sarunu vešanu ar Jaunzēlandes valdības pārstāvjiem Londonā uzņēmās 
Latvijas sūtniecības Londonā pilnvarotais lietvedis Teodots Ozoliņš (1899− 
1981). Lai gan pilnvērtīga konsula iecelšana pēc Latvijas diplomātiskā un 
konsulārā dienesta vadītāja K. Zariņa nāves 1963. gada aprīlī vairs nebija 
iespējama, pastāvēja izredzes uzticēt kādam konsula pienākumu pildīšanu 
pagaidu statusā.35 Pirms Jaunzēlandes augstā komisāra Londonā sera Tomasa 
Makdonalda (Thomas Macdonald) uzrunāšanas36 T. Ozoliņš apzināja iespē-
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jamos goda konsula kandidātus.37 1965. gada martā seram T. Makdonaldam 
viņš piedāvāja vienīgo pretendentu – minēto Dž. F. Maklija dēlu V. B. Makliju,38 
kurš bija izteicis vēlmi iet tēva pēdās un nodarboties ar konsulārajām lietām.39 
Diemžēl tā paša gada 26. maijā tika saņemts Jaunzēlandes valdības atteikums 
un tā pamatojums, minot, ka “šajā gadījumā valdībai būs grūtības dot oficiālu 
atzīšanu eksekvatūras formā”.40 Jaunzēlande uzskatīja, ka jau tā nelielā latviešu 
kopiena Jaunzēlandē laika gaitā ir labi integrējusies vietējā sabiedrībā un 
vidē, pieņēmusi tās pavalstniecību un problēmu gadījumā vienmēr var 
vērsties imigrācijas iestādēs.41 Nesamierinoties ar noraidījumu, T. Ozoliņš 
atkārtoti sazinājās ar Jaunzēlandes pārstāvjiem, tomēr arī tie nedeva cerētos 
panākumus.42 Tādēļ pēc sazināšanās ar Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāju 
Arnoldu Spekki (1887–1972) Vašingtonā tika pieņemts lēmums par Latvijas 
goda konsulāta Jaunzēlandē darbības izbeigšanu.43 Līdz ar to vienīgā Latvijas 
pārstāvniecība Jaunzēlandē beidza pastāvēt. Turpmāk Jaunzēlandes latviešu 
konsulāro lietu kārtošanu uzticēja veikt sekretāram un kancelejas vadītājam 
Melburnā (Austrālijā) Oļģertam Rozītim (1912–1984).44 Viņam bija plānots 
nodot arī goda konsulāta Oklendā zīmogus, spiedogus, sarakstes arhīvu u.c., 
kas no 1964. gada atradās pie mirušā goda konsula Dž. F. Maklija vadītā 
uzņēmuma sekretāra Donalda M. Rosa (Donald M. Ross).45

Saprotamu iemeslu dēļ šāds pavērsiens neapmierināja Jaunzēlandē mītošos 
latviešus. 1966. gadā Alberts Brunners (1893−1979) sazinājās ar Latvijas 
diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītāju A. Spekki un informēja par 
sabiedriski aktīvo latviešu vēlmi saglabāt konsulātu kā redzamu “Latvijas 
valsts simbolu”, jo, “nolikvidējot Latvijas konsulātu kaut arī tādā mazā zemē 
kā Jaunzēlande, atkal tiktu izrauts viens ķieģels no Latvijas diplomātiskās 
būves”.46 Tāpat A. Brunners ieteica pacīnīties par konsula amatu saglabāšanu, 
izmantojot dažādas pazīšanās, un bija gatavs iesaistīt konsulāta glābšanā arī 
latviešu sabiedrību.47 Tomēr A. Spekke nebija tik kaujinieciski noskaņots un 
situācijas uzlabošanai, iespējams, neizmantoja visas iespējas.48 Te gan jāmin, 
ka zināmu iespaidu uz A. Spekkes noskaņojumu atstāja sākotnēji neprecīza 
informācija par goda konsula kandidāta V. B. Maklija dzīves gājumu (ka viņš ir 
kapteinis lidotājs Jaunzēlandes bruņotajos spēkos), bet arī tas tika atrisināts.49 
Jaunzēlandes valdībai nebija nekādu iebildumu pret V. B. Makliju, jo “viņi 
vispārīgi negrib pieņemt kādu jaunu Latvijas konsulu”.50 Līdz ar to goda 
konsulāta Oklendā liktenis bija neatgriezeniski izlemts. Latvijas konsulāro 



161“VIENS ĶIEĢELIS NO LATVIJAS DIPLOMĀTISKĀS BŪVES”

pārstāvību Jaunzēlandē atjaunoja 1993. gadā, kad Emīlu Dēliņu (1921–2004) 
iecēla par Latvijas ģenerālkonsulu Austrālijā un Jaunzēlandē.51

Jaunzēlandes nostāja Baltijas valstu jautājumā, 1940.–1991. gads

Līdzās citām Jaunzēlande un tās tuvākā kaimiņvalsts Austrālija bija to 
Rietumvalstu vidū, kas no 1940. līdz 1974. gada augustam neatzina visu triju 
Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – iekļaušanu Padomju Savienībā. 
Šī nostāja bija ļoti būtiska arī nelielajai baltiešu kopienai Jaunzēlandē.52 Tā, 
piemēram, 1965. gadā Ministru prezidents Keits Holoaks (Keith Holyoake; 
1904–1983) baltiešiem apliecināja Jaunzēlandes valdības atbalstu baltiešu 
tiesībām pēc brīvības, ko piemērotos apstākļos varēs arī sasniegt.53 Tajā pašā 
laikā tās valdības pārstāvji neatbalstīja Latvijas goda konsulāta Oklendā tālāku 
pastāvēšanu.54

Nepilnus desmit gadus vēlāk, 1974. gadā, Jaunzēlande spēji mainīja savu 
nostādni Baltijas valstu inkorporācijas Padomju Savienības sastāvā neatzīšanā. 
Noskaidrots, ka par pamudinājumu kalpoja Jaunzēlandes parlamentārās 
delegācijas viesošanās Padomju Savienībā 1974. gada maijā.55 Jaunzēlandes 
Ārlietu ministrija pārskatīja Baltijas valstu jautājumu un secināja, ka Baltijas 
valstis jau trīsdesmit četrus gadus atrodas Padomju Savienības efektīvā 
jurisdikcijā un arī nākotnē tām ir niecīgas iespējas atgūt neatkarību. Ja 
Jaunzēlande turpinātu Baltijas valstu neatzīšanas politiku, tā kavētu attiecību 
veidošanu ar PSRS un radītu ierobežojumus Jaunzēlandes iedzīvotājiem 
apmeklēt Baltijas valstis. Tādēļ Jaunzēlandes valdība nolēma novērst šo, 
viņuprāt, “anomāliju Jaunzēlandes starptautiskajās attiecībās”.56 

Sabiedrībai Jaunzēlande savu lēmumu pavēstīja 1974. gada 22. augustā,57 
dažus mēnešus pēc tam, kad Austrālijas bija paziņojusi par politikas maiņu 
Baltijas valstu jautājumā. Atšķirībā no Austrālijas Jaunzēlandes valdība oficiālo 
viedokli Baltijas valstu atzīšanas jautājumā nemainīja arī vēlākajos gados, lai 
gan periodiski saskārās ar privātpersonu, baltiešu organizāciju pārstāvju, 
atsevišķu Jaunzēlandes parlamenta deputātu un Austrālijas parlamenta 
deputātu protestiem, lūgumiem, petīcijām un vēstulēm, mēģinot panākt 
lēmuma atsaukšanu. Interesanti, ka ne Austrālija, ne Jaunzēlande saistībā ar 
politikas maiņu Baltijas valstu jautājumā 1974. gadā oficiālas notas Padomju 
Savienībai nenosūtīja, jo šo jautājumu vēlējās nokārtot pēc iespējas klusāk. Arī 
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Padomju Savienība uz Austrālijas un Jaunzēlandes valdības lēmumiem Baltijas 
valstu inkorporācijas jautājumā publiski nereaģēja.58

Jaunzēlande bija to dažu Rietumvalstīm vidū, kas oficiāli bija atzinusi 
Padomju Savienības de iure hegemoniju pār Igauniju, Latviju un Lietuvu. 
Jaunzēlande formāli tā arī neatsauca Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanu. Tā 
zaudēja spēku 1991. gada 28. augustā,59 Jaunzēlandes Ministru prezidentam 
Džeimsam Brendanam Boldžeram (James Brendan Bolger; 1935) paziņojot par 
Baltijas valstu neatkarības atzīšanu un diplomātisko attiecību nodibināšanu.

Noslēgumā

Lai gan starpkaru periodā Jaunzēlandē uzturējās ap 100 latviešu un 
Jaunzēlande neatradās Latvijas politisko un ekonomisko interešu augšgalā, 
Latvijas Republika 1927. gadā atvēra goda konsulātu okeāna ostas pilsētā 
Oklendā. Apskatāmajā laika periodā no 1927. līdz 1964. gadam Latvijas 
intereses Jaunzēlandē pārstāvēja divi goda konsuli – Normens Hīts un Džeims 
Foresters Maklijs, kurus abus vienoja ne tikai interese par Latviju, bet arī darbs 
vienā uzņēmumā. 

Neraaugoties uz to, ka konsulāta atvēršana daudz neuzlaboja Latvijas un 
Jaunzēlandes tirdznieciskās saiknes, jāatzīmē abu konsulu ieinteresētība un 
aktivitātes Latvijas un abu pārējo kaimiņvalstu popularizēšanā. Tā starpkaru 
periodā N. Hīts, izmantojot laikmetam atbilstošus medijus – radio un preses 
izdevumus – sekmīgi un ar izpratni iepazīstināja daudzus jaunzēlandiešus ar 
Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, ekonomisko attīstību un kultūru, lai gan pats šajā 
zemē nebija viesojies. 

N. Hīta pēctecim Dž. F. Maklijam Latvijas Republikas un tās pilsoņu 
intereses nācās pārstāvēt laikā, kad Latvijas Republika pastāvēja vien de 
iure statusā, bet realitātē valsts teritoriju bija okupējusi Padomju Savienība 
un kā kara bēgļi Rietumvalstīs bija izklīduši daudzi jo daudzi latvieši. Lai 
gan Jaunzēlandē nonāca vien nepilns tūkstotis latviešu, viņi bija laimīgi 
par atsaucīgo konsulu dažādās dzīves situācijās. Līdzīgi kā priekšgājējs, arī  
Dž. F. Maklijs ik gadu organizēja Latvijas proklamēšanas dienai veltītas 
svinīgas pieņemšanas Oklendas pilsētas amatpersonām, Jaunzēlandes armijas 
un flotes pārstāvjiem, konsulārā korpusa locekļiem un pulcēja vienviet 
nelielo baltiešu sabiedrību. Pēdējos darbības gados cienījamā vecuma dēļ  
Dž. F. Maklijam konsulāta darbos palīdzēja dēls V. B. Maklijs. Goda konsulu 
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iesaiste un ieinteresētība tā sauktajās Latvijas lietās galvenokārt bija atkarīga 
no katra paša pieredzes un personīgajiem ieskatiem. Jaunzēlandes gadījumā 
abi konsuli bija iecienīti latviešu vidū, un, cik noprotams, tas bija abpusēji. 

Pēc Otrā pasaules kara Jaunzēlande bija to valstu vidū, kas neatzina Baltijas 
valstu iekļaušanu Padomju Savienībā, tomēr jau tad tās valdības pārstāvji 
1964. gadā neatbalstīja Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvju lūgumu 
par jauna goda konsula iecelšanu Oklendā. Kā iemesls tika minēts fakts, ka 
nelielā latviešu kopiena ir labi integrējusies vietējā sabiedrībā un ir pieņēmusi 
tās pavalstniecību. Pēc trīsdesmit septiņu gadu darbības “Latviešu konsulāts” 
Oklendā beidza pastāvēt. Pēc desmit gadiem, 1974. gada 22. augustā, 
Jaunzēlande paziņoja, ka tā atzīst Baltijas valstu inkorporāciju Padomju 
Savienības sastāvā, šokējot latviešu sabiedrību visā pasaulē, un tā savu nostāju 
nemainīja arī nākotnē. 1974. gada lēmums zaudēja spēku vien 1991. gada  
28. augustā, Jaunzēlandei paziņojot par Baltijas valstu neatkarības atzīšanu un 
diplomātisko attiecību nodibināšanu.
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Ineta Didrihsone-Tomaševska

 “ONE BRICK IN THE CONSTRUCTION OF LATVIAN
DIPLOMACY” – HONORARY CONSULATE OF LATVIA 

IN AUCKLAND (NEW ZEALAND), 1927 – 1964 

Based on the documents of the Latvian State Historical Archives at Latvian 
National Archives, the article views the work of the Honorary Consulate of 
Latvia in Auckland (New Zealand) during the period of its existence from 1927 
to 1964 that has not been researched thoroughly before. Although there were 
approximately 100 Latvians living in the exotic New Zealand, the Republic of 
Latvia took care of defence of their citizens’ and state interests in this country.  
After World War Two, existence of each and every Honorary Consulate of 
Latvia was an obvious “symbol of the Latvian state” that reminded the Western 
countries of the unlawful inclusion of the Baltic States in the Soviet Union, 
and its diplomatic and consular representatives, as much as possible, tried 
to remind of de iure existence of the Republic of Latvia, and in restricted 
circumstances continued defending its citizens’ interests. 

At the Latvian consulate in New Zealand, during the period under review, 
three people worked: Norman Heath, James Forester Mackley, who was in his 
last years (unofficially) helped by his son, Winston Brook Mackley. 

The interest and activities of both honorary consuls, Heath and his successor 
Mackley, to popularise Latvia and both its neighbouring countries should 
be noted. In the inter-war period, Heath, using media popular at the time, 
radio and printed press, familiarised New Zealanders with Latvia, its history, 
geography, economic development and culture, although Heath himself had 
never visited Latvia. 
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Mackley, in his turn, had to represent the Republic of Latvia and the interests 
of its citizens during the time when the Republic of Latvia existed only in the 
status of de iure, and in reality the territory was occupied by the Soviet Union, 
and many Latvians had fled to the West as war refugees.  Although, only 
almost a thousand Latvians came to New Zealand at the time, they were happy 
about the friendly consul in different situations. Similarly as his predecessor, 
Mackley organised receptions dedicated to proclamation of the independence 
of Latvia every year and invited Auckland city officials, New Zealand army 
and navy representatives, members of consular offices, and gathered the 
small Baltic community.  In his last years of office, due to his age, Mackley 
was helped at the Consulate by his son, W. B. Mackley. The involvement and 
interest of the honorary consuls in the Latvian matters mainly depended on 
their personal experience and views. In the case of New Zealand, both consuls 
were respected among Latvians and, as one can conclude, it was mutual. 

After World War Two, New Zealand was among those countries that did 
not recognise the inclusion of the Baltic States in the Soviet Union, however, 
in 1964, the government of New Zealand did not support the request of the 
diplomatic representatives of the Republic of Latvia on appointment of a new 
honorary consul in Auckland. It was based on the fact that the small Latvian 
community had integrated in the local community and accepted its citizenship. 
After thirty-seven years of operation, the Latvian Consulate in Auckland 
ceased to exist. Ten years later, in August 1974, New Zealand announced that 
it recognised the incorporation of the Baltic States in the Soviet Union. New 
Zealand did not change its position until 1991, when the Prime Minister of 
New Zealand at the time, James Brendan Bolger, announced recognition of the 
independence of the Baltic States and establishment of diplomatic relations.
Keywords: New Zealand, Auckland, honorary consul, Norman Heath, James 
Forester Mackley, attitude towards the Baltic matter, Kārlis Zariņš.
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