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latvijas konsulārie pārstāvji austrālijā 
starpkaru posmā (1918–1940)

Rakstā iztirzāta Latvijas konsulāro pārstāvju posteņu izveidošana, darbība un veikums starpkaru 
periodā. Pirmais Latvijas konsulārais pārstāvis Austrālijā bija Kārlis Miķelis Alksne, kurš savu 
darbu sāka jau 1921. gadā. Vēlāk Latvijas intereses Austrālijā pārstāvēja Čārlzs Seimūrs Tomss un 
Viljams Frederiks Sebains, pēc kura nāves viņa vietā stājās Redžinalds Templs Stīvenss. 30.gadu 
sākumā Melburnas goda konsula pienākumus sāka pildīt Roberts Gelbraits Makkomass un 
Sidnejas goda konsula – N. Makleods. Latvijas konsulārā pārstāvja un goda konsulu galvenie 
darbības veidi Austrālijā bija tirdzniecisko sakaru veidošana, latviešu pilsoņu pilsonības, pasu, 
mantošanas u.c. jautājumu kārtošana un, cik iespējams, Latvijas popularizēšana. 
Pētījuma par Latvijas konsulārajiem pārstāvjiem pamatā – Latvijas Valsts vēstures arhīva 
dokumenti.
Atslēgvārdi: Latvijas ārpolitika, konsulārais dienests, goda konsuli, Austrālija, starpkaru 
posms.

Pirmais pasaules karš bija nozīmīgs 20. gadsimta fenomens, kas ietekmēja 
daudzu tautu likteņus un sabiedrības attīstības pamattendences. Sabrūkot 
trīs līdz tam nozīmīgiem politiskiem spēkiem – Austroungārijas, Vācijas un 
Krievijas impērijām –, būtiski mainījās Eiropas politiskā karte. Izmantojot 
radušos situāciju un aizpildot varas vakuumu Austrumviduseiropā, 
šajā reģionā cita pēc citas izveidojās jaunas nacionālās valstis, tostarp arī 
Igaunija, Latvija un Lietuva. Taču, lai ar tām rēķinātos arī pārējā pasaule, 
Baltijas valstīm bija jāpanāk to starptautiskā atzīšana no lielvalstu, it īpaši 
Lielbritānijas, Francijas un ASV, puses. Lielvalstu nostāja 1918.–1919. gadā 
pret Baltijas reģiona jaunajām valstīm un to starptautisko atzīšanu sākotnēji 
bija visai skeptiska un rezervēta, jo Antante samērā ilgi cerēja uz cariskās 

vēsture
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Krievijas valsts atjaunošanos un nevēlējas uzņemties pienākumus aizsargāt 
pret uzbrukumiem jauno Baltijas valstu politisko neatkarību. 

Būtiskas izmaiņas Rietumu lielvalstu nostājā bija vērojamas tikai pēc 
Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma noslēgšanas 1920. gada 11. au-
gustā, kas principā deva “zaļo gaismu” arī Rietumu lielvalstīm starptautiski 
atzīt jaunās valstis Baltijas jūras reģionā. Latvijai nozīmīgo starptautisko 
atzīšanas aktu Lielbritānija, Francija, Itālija, Beļģija un japāna parakstīja 
1921. gada 26. janvārī1 un padarīja Latviju par pilntiesīgu starptautisko tie-
sību subjektu. Tomēr līdzšinējā pieredze, kā arī Latvijas starpnieka loma starp 
Austrumiem un Rietumiem2 lika Latvijas politiķiem visu starpkaru periodu 
meklēt drošības garantijas pret potenciāliem tās neatkarības apdraudētājiem. 
Šādai Latvijas ārpolitiskajai orientācijai pamatus ielika Latvijas pirmais ārlietu 
ministrs Z. A. Meierovics3 un nodeva mantojumā saviem sekotājiem.

Tā, piemēram, gandrīz visu starpkaru periodu neatņemams Latvijas 
ārpolitikas elements bija uzticība pēc ASV prezidenta V. Vilsona ierosmes 
dibinātajai Tautu Savienībai, ko Latvijas politiķi uzskatīja par svarīgāko miera, 
stabilitātes un status quo garantu. Tāpat zināmu drošības sajūtu Latvija vēlējās 
iegūt ar tuvāko kaimiņvalstu atbalstu, it īpaši 20. gadu pirmajā pusē. Šajā 
laikā Latvijas ārpolitikā dominēja t.s. vertikālā līnija jeb idejas par lielākas vai 
mazākas Baltijas savienības izveidi. Tomēr vairāk par aizsardzības savienības 
līguma noslēgšanu ar Igauniju 1923. gadā Latvija neieguva. Rezultātā Latvijas 
ārpolitikas kurss tika mainīts uz “horizontālo līniju” jeb mēģinājumiem 
veidot līdzvērtīgas attiecības ar Vāciju un Padomju Savienību.4 

Īpašas attiecības Latvija visu starpkaru posmu centās veidot ar valsti, kas 
Latvijas Republikas de facto bija atzinusi jau septiņas dienas pirms tās oficiālās 
proklamēšanas – Lielbritāniju. 20. gadu sākumā Lielbritānija atbalstīja Baltijas 
valstu neatkarības centienus, jo tai bija savi iemesli – vēlme nostiprināties 
Krievijas robežvalstīs un izmantot tās kā tiltu saimniecisko sakaru dibināšanai 
ar Austrumiem. Vēsturnieks E. Andersons uzver, ka Lielbritānijas intereses 
Baltijas reģionā galvenokārt bija tirdznieciskas, bet speciālas politiskas 
intereses nebija.5 Lielbritānijas tirdznieciskos centienus apstiprināja noslēgtie 
tirdzniecības līgumi un vienošanās ar Latviju 1923., 1933. un 1934. gadā.6 Lai 
gan Lielbritānija konkrētas politiskas saistības par Latvijas drošību valstiskā 
līmenī nekad nesolīja, tomēr, kā uzsver E. Andersons, latviešiem ““leģenda 
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par britu atbalstu Baltijas valstīm” bija vajadzīga [latviešu] tautas un tās 
potenciālo ienaidnieku dēļ”.7

Vienlaikus ar Latvijas valsti tika veidotas arī jaunās valsts institūcijas. 
Viens no pirmajiem tika veidots ārlietu resors, kura pakļautībā esošajām 
diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvībām bija jāpanāk Latvijas 
starptautiskā atzīšana, jāaizstāv Latvijas pilsoņu intereses ārvalstīs un 
jāsekmē valsts saimnieciskā attīstība. 1920. gada 13. februārī Latvijas valdība 
pieņēma pagaidu noteikumus par pārstāvju iecelšanu ārzemēs. Pēc Latvijas 
starptautiskās atzīšanas 1921. gadā diplomātiskie un konsulārie pārstāvji 
ieguva oficiālu statusu un tika iekļauti attiecīgo ārvalstu diplomātiskajos 
un konsulārajos sarakstos. Saskaņā ar “Noteikumiem par dienestu ārlietu 
ministrijā”8 konsuli tika iedalīti karjeras konsulos un goda konsulos. Pirmie 
bija ārlietu ministrijas štata darbinieki, bet goda konsuli atalgojumu no valsts 
nesaņēma. 20. gadu sākumā pirmos goda konsulus iecēla goda konsulāro 
aģentu amatā, bet vēlāk atkarībā no pilsētas nozīmīguma tos apstiprināja par 
goda vicekonsuliem, konsuliem vai ģenerālkonsuliem. Konsulu pienākumos 
ietilpa valsts saimniecisko interešu un pilsoņu tiesību aizstāvēšana, pilsonības, 
pasu lietu u.c. jautājumu kārtošana. Tāpat viņu kompetencē bija arī notariālās 
un tiesu lietas, kuģniecības un tirdzniecības veicināšana.9 Viens no lielākajiem 
konsulāro pārstāvju tīkliem Latvijai bija izveidots Lielbritānijā, tās kolonijās 
un domīnijās, ko lielā mērā noteica abu valstu tirdznieciskās attiecības.

Pievēršoties jautājumam par Latvijas konsulārajiem pārstāvjiem Austrālijā 
starpkaru periodā, jāatzīmē, ka šajā laikā Austrālija, tāpat kā Kanāda, bija 
Lielbritānijas domīnija, tādēļ Latvijas sūtniecība atradās Londonā, bet 
Austrālijā Latvijas intereses pārstāvēja konsulārie aģenti un goda konsuli. 
Līdz ar to visi jautājumi par Austrāliju tika kārtoti ar ģenerālkonsulāta 
Londonā starpniecību. 

Pirmais Latvijas konsulārais pārstāvis Austrālijā bija Kārlis Miķelis 
Alksne. Viņš ar Latvijas diplomātiskā dienesta darbiniekiem Londonā 
kontaktējās jau 1919. gadā, kad savā rakstā izteica priekšlikumu par 
latviešu pārstāvja posteņa izveidošanu Sidnejas latviešu kopienas interešu 
aizstāvībai.10 Sidnejas Latvju pulciņa un vēlāk arī viena no Sidnejas Latvju 
kluba vadītāja K. Alksnes ieteikums guva atbalstu Latvijas ārlietu resora 
darbinieku vidū. Rezultātā, pēc Latvijas konsula Londonā Eduarda Bīriņa 
novērojumiem, “ļoti enerģiskais un patriotiskais Latvijas lietās”11 kuģu būvētavas 
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darbinieks K. Alksne kā Latvijas pārstāvis Austrālijā valsts dienestā darbojās 
no 1921. gada 15. janvāra līdz 1923. gada 1. oktobrim, kad atbrīvots pēc paša 
lūguma materiālu apstākļu dēļ. Sākotnēji Alksne darbojās kā konsulārais 
aģents, bet no 1923. gada 16. augusta kā vicekonsuls. Zināms, ka Kārlis Alksne 
dzimis Latvijas teritorijā 1888. gada augustā. 1912. gadā beidzis Ainažu 
jūrskolu, kur ieguvis kuģa kapteiņa tiesības. Pēc tam līdz 1916. gadam strādājis 
uz norvēģu un latviešu tirdzniecības kuģiem. Vēlāk izceļojis uz Austrāliju. 
Pirmā pasaules kara laikā, jau kā Austrālijas pavalstnieks, Austrālijas 
karaspēka rindās karojis Francijā, kur 1917. gada jūlijā ievainots.12

Saskaņā ar Latvijas konsulārajam aģentam Sidnejā sastādīto instrukciju,13 
Alksnes pienākumos ietilpa rūpes par Latvijas valsts un viņas pilsoņu in-
terešu aizstāvību; pēc vajadzības informēt presi un ieinteresētās aprindas 
par Latviju un tās saimniecisko stāvokli; izplatīt vadības atsūtītos 
laikrakstus, brošūras u.c. paziņojumus no Latvijas. Tāpat aģentam bija jāsūta 
ģenerālkonsulātam Londonā un ārlietu ministrijai ziņas par Austrālijas 
tirdzniecības noteikumiem, attīstību u.c. jautājumiem, kas varētu interesēt 
Latvijas varas iestādes. Līdzās jau iepriekš minētajam, aģentam, saskaņā 
ar rīkojumiem no ārlietu ministrijas, bija jāizsniedz vīzas, jāapliecina un 
jāreģistrē visas Latvijas pilsoņiem Austrālijā izdotās dzimšanas, laulības, 
laulības šķiršanas un miršanas zīmes.

Pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas no Austrālijas ģenerālgubernatora 
pirmais Latvijas konsulārais pārstāvis Austrālijā K. Alksne vēstulē ārlietu 
ministram 1921. gadā rakstīja, ka “cik manos spēkos stāv, rūpējos Austrālijas 
tirgotājus iepazīstināt ar Latvijas tirdzniecību un ceru, ka manas rūpes nepaliks bez 
sekmēm”.14 

Visu 1921. gada otro pusi Latvijas diplomātiskajās aprindās starp Rīgu un 
Londonu notika sarakste par iespējamo konsulārā aģenta Alksnes pilnvaru 
paplašināšanu pa visu Austrāliju. Taču 1922. gada maija sākumā Alksne 
paziņoja par atteikšanos no amata. Atkāpšanās vēstulē Alksne ne tikai 
izskaidroja iemeslus (nav iespējas sekot Latvijas interesēm, atlaišana no kuģu 
būvētavas “New Castle”), bet arī dalījās pārdomās par, viņaprāt, Austrālijā 
konkurētspējīgām Latvijas precēm (kokmateriāli, linu izstrādājumi un papīrs). 
Tāpat Alksne izteica priekšlikumu par nepieciešamību Latvijai veidot savu 
neatkarīgu konsulātu Sidnejā ar konsulārajiem aģentiem vai vicekonsulātiem 
Melburnā, Brisbenā, Adelaidā, Pērtā un jaunzēlandē.15 Alksnes lūgumu 
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akceptēja, taču ne Latvijas diplomātiskie pārstāvji Londonā, ne arī ārlietu 
ministrijā Rīgā negribēja atbrīvot Alksni no amata, pirms nebija atrasts cits 
kandidāts. Alksne piekāpās un apsolīja turpināt konsulāro darbību līdz jauna 
kandidāta iecelšanai. Par savu pēcteci viņš ieteica vietējo latvieti jāni Rosingu 
[iespējams, domāts Roziņš. – I.D.] no Melburnas, tomēr, kā rakstīja Alksne, 
arī “viņš ir cilvēks tāds pats kā es – bez kapitāla ..”.16 

No pamatdarba brīvajā laikā K. Alksne, cik spēja, turpināja veicināt 
Latvijas un Austrālijas tirdzniecisko sakaru attīstību un lūdza Latvijas pusi 
atsūtīt dažādus Latvijā ražoto preču paraugus, ko arī saņēma. Latvijas 
Statistikas pārvaldes dati liecina, ka preču apmaiņa, iespējams, daļēji arī 
Alksnes darbības rezultātā, starp Latviju un Austrāliju, kaut apmēros neliela, 
tomēr notika. Tā, piemēram, 1924. gadā no Latvijas uz Austrāliju eksportēja 
sērkociņus, sērkociņu skaliņus, slotas kātus, ietinamo papīru un dažādus 
finiera izstrādājumus, bet no Austrālijas Latvijā nedaudz ieveda cepures,ieveda cepures, cepures, 
gumijas apavus un tipogrāfijas papīru.17 

Tomēr, nesagaidījis savu amata pēcteci, Alksne ģenerālkonsulam Londonā 
rakstīja, ka ir spiests atteikties no amata naudas un laika trūkuma dēļ, un lūdza 
atbrīvot no pienākumiem pēc iespējas ātrāk. Lūgums šoreiz tika akceptēts.18 
Tomēr tai pat laikā Alksnes dienesta gaitu sarakstā parādās informācija, ka no 
1923. gada 16. augusta viņš bija iecelts vicekonsula amatā. Lai nu kā, tomēr 
ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra H. Albata parakstītā pavēle Nr. 73 vēsta, 
ka “vice-konsulu Sidnejā Carl. M. Alksne, uz paša lūgumu, atbrīvoju no amata 
skaitot no š.g. 1. oktobra”.19 K. Alksnes neilgo darbību Latvijas diplomātiskajā 
dienestā ģenerālkonsuls E. Bīriņš novērtējis šādi: “Viņš savus pienākumus 
arvien ļoti apzinīgi pildījis un daudz laba darījis Latvijas popularizēšanā Austrālijā. 
Alksnes kunga stiprā puse nebija augsta izglītība, bet viņa tīri latviskais godīgums 
un centība.”20 K. Alksnes karjera Latvijas diplomātiskajā dienestā bija beigusies 
un, atkrītot dažiem kandidātiem, Latvijas valsts un tās pilsoņi piecus gadus 
palika bez pārstāvniecības Sidnejā un līdz ar to visā Austrālijā.

Pirmais Latvijas konsulārais aģents K. Alksne pēc atkāpšanās no 
godpilnā amata turpināja darboties Austrālijas/Sidnejas latviešu kopienas 
sabiedriskajās organizācijās. Zināms, ka vēl 1957. gadā dzīvoja Sidnejā, bet 
tālākais viņa liktenis nav zināms. 

Atgriežoties pie Latvijas konsulārā aģenta K. Alksnes pieminētā kandidāta 
j. Roziņa, jāmin daži interesanti fakti. Roziņš ar Latvijas ģenerālkonsulātu 
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Londonā sarakstījās vismaz no 1922. gada sākuma. Korespondencē Roziņš 
pārsvarā sūtīja ziņojumus par Austrālijas saimniecisko stāvokli, tāpat arī 
norādīja, ka “esmu cīnījies visādi griezt šejienes valdības un privātpersonas, 
sevišķi tirgotāju ievērību uz Latviju”.21 Cik noprotams, Roziņš Austrālijā 
nodarbojās ar privāto biznesu un ieņēma uzņēmuma “I. Rosing Proprietary 
limited. Importers, exporters and commission agents” rīkotājdirektora amatu. 
Tomēr Roziņa regulārie ziņojumi neatstāja vēlamo efektu ģenerālkonsulātā 
Londonā un Roziņa un citu latviešu iespējamā kandidatūra Lielbritānijas 
domīniju konsulu amatos turpmāk tika raksturota kā neatbalstāma. Tāda tā 
tika raksturota, balstoties uz iepriekšējo pieredzi ar konsulāro aģentu Sidnejā 
K. Alksni un citiem latviešu diplomātiskajiem pārstāvjiem citās zemēs, kas 
bija spiesti atteikties no Latviju reprezentējošā amata finansiālu iemeslu dēļ. 
Tādēļ tika nolemts, ka turpmāk Latvijas goda konsulāros pārstāvjus meklēs 
“iz ievērojamāko angļu aprindām caur vietējām tirdzniecības palātām”, kā to daļēji 
bija ieteicis K. Alksne.22

Roziņa vārds diplomātiskajā sarakstē vēlreiz parādījās 1929. gadā, kad 
viņš tika ieteikts kā tulks Latvijas goda konsulam Č. S. Tomsam Adelaidē. 
Izrādījās, ka Austrālijā Roziņš veicis aizdomīgas tirdznieciskās operācijas, kā 
arī ticis apvainots par līdzdalību streiku rīkošanā un naudas saņemšanā no 
Maskavas!23 Saprotamu iemeslu dēļ jebkāda turpmāka sadarbība ar Roziņu 
pārtraukta.

jāatzīmē, ka sākotnēji Latvijas goda konsulātus Austrālijā bija paredzēts 
atvērt tikai tās lielākajās ostas pilsētās Sidnejā un Melburnā, tomēr līdz 
pat 1929. gada rudenim piemērotus kandidātus šajās pilsētās neatrada. 
Aizķeršanās cēlonis, Latvijas ģenerālkonsula Londonā Ludviga Sējas vārdiem 
runājot, bija “milzīgās distances un niecīgie tirdzniecības sakari starp Latviju un 
Austrāliju, kādēļ [..] par mums reti interesējas un pēc mūsu goda konsula tituļa 
netiecas”.24 Tiesa gan, kādu brīdi par Melburnas konsula amata pretendentu 
uzskatīja veikalu filiāļu īpašnieku Duro (Dureau), taču ģenerālkonsuls 
nevēlējās dot viņa pieprasīto ģenerālkonsula posteni un līdz ar to kandidatūru 
noraidīja. Tāpat šai laikā parādījās pirmās ziņas par Austrālijas latviešu 
operdziedātāja un sabiedriskā darbinieka K. Nīča ieteikto tirgotāju Normanu 
Makleodu Sidnejā.25

jādomā, ka Austrālijas teritoriālais plašums un lielie attālumi starp pilsētām 
ieviesa zināmas korekcijas oficiālajā ārlietu ministrijas Latvijas diplomātisko 
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un konsulāro pārstāvību sarakstā, jo 1928. gadā ārlietu ministrija apstiprināja 
divus līdz tam neparedzētus Latvijas goda konsulu posteņus Adelaidē un 
Brisbenā.26

Kā jau iepriekš norādīts, pēc precedenta ar latvieša K. Alksnes atteikšanos 
no konsula pienākumiem materiālu iemeslu dēļ Latvijas diplomātiskās 
aprindas kandidātus konsulu amatiem turpmāk nolēma meklēt ar Austrālijas 
lielāko pilsētu tirdzniecības kameru/palātu starpniecību. Izvēlētā taktika 
izrādījās veiksmīga un no austrāliešu vidus parādījās piemēroti kandidāti 
goda konsulu amatiem. Tā, piemēram, Adelaides tirdzniecības kamera 
kā piemērotu kandidātu Latvijas pārstāvniecībai Dienvidaustrālijā ieteica 
savu valdes locekli Čārlzu Seimūru Tomsu (Toms). Ieteikuma vēstulē 1880. 
gadā dzimušais adelaidietis Tomss norādīja, ka viņš ir firmas “Messrs Good, 
Toms&Co, Adelaide” tekstilpreču lieltirgotavas līdzīpašnieks, “South Australian 
Warehousemen’s association” priekšsēdētājs, “Adelaide Hat Manufaturing 
Co. Ltd.” direktors, kā arī Dienvidaustrālijas miertiesnesis, Adelaides 
tirdzniecības kameras valdes loceklis un darbojas vairākos Adelaides sporta 
klubos. Savukārt “The Union Bank of Australia Limited” menedžeris raksturoja 
Tomsu kā “ļoti godprātīgu un izcili pielāgotu vietējā biznesa un citu Adelaides 
notikumu/lietu pārzinātāju”.27 

Latvijas puse, pēc iepazīšanās ar Tomsa biogrāfiju un pozitīvu reko-
mendāciju saņemšanas no Latvijas kuģu īpašnieku savienības, kandidatūru 
apstiprināja ar Ministru kabineta 1928. gada 5. jūlija lēmumu. Tā kā tobrīd 
Austrālijā Latvijai nebija citu konsulāro pārstāvju, Tomss bija pilnvarots 
izsniegt ieceļošanas vīzas Lielbritānijas un domīnijas pavalstniekiem un 
tranzītvīzas ceļotājiem ne tikai Dienvidaustrālijā, bet arī reģionos, kas 
neietilpa viņa tiešā darbības rajonā, līdz attiecīgo konsulāro pārstāvniecību 
atvēršanai.28

Neskatoties uz to, ka 1938. gadā konsulātam ieņēmumu nebija, gada 
beigās par nopelniem goda konsulam Adelaidē Tomsam piešķīra V šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni. Nākamais gads bija nedaudz veiksmīgāks – pirmais 
darījums noticis jūlijā, kad konsuls pagarinājis Latvijas pilsonei pasi. Bez 
tam Tomss lūdza atļauju paturēt pusi no konsulārām nodevām, lai segtu 
izdevumus konsulāta uzturēšanai un konsula amata izpildīšanai.29 Līdz 
ar to, vērtējot Adelaides konsulāta darbību, ģenerālkonsuls K. Zariņš to 
raksturoja kā ne visai rosīgu, jo “konsulam galvenokārt nākas nodarboties 
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ar pasu pagarināšanu, mazāk citiem konsulāriem darījumiem”.30 Acīmredzot 
ģenerālkonsulu neapmierināja, ka Tomss nebija pārāk aktīvs Latvijas un 
Austrālijas tirdzniecības kontaktu veidošanā par spīti tam, ka Adelaide tika 
raksturota kā ievērojama tirdzniecības pilsēta.

Kā norāda ģenerālkonsuls Londonā L. Sēja, tad Brisbenā goda konsulāts 
bija jāveido vairāku iemeslu dēļ: pirmkārt, lielā attāluma dēļ no Sidnejas un 
Melburnas nebūs iespējams kārtot uz Brisbenu attiecināmās lietas; otrkārt, 
Brisbena ir gan Kvīnslandes pavalsts galvaspilsēta, gan tirdzniecības centrs 
un osta, kas pavērtu iespējas Latvijas eksportprecēm.31 

Pateicoties Latvijas ģenerālkonsula E. Bīriņa iniciatīvai un nodibinātajiem 
kontaktiem ar Brisbenas tirdzniecības palātu, tās prezidents R. M. Gouss 
(Gow) kā atbilstošu ieteica vienu no tās bijušajiem prezidentiem 1869. 
gadā dzimušo Viljamu Frederiku Sebainu (Sabine). Atsaucoties uz 

Čārlzs Seimūrs Tomss. 
LVVA, 2570. f., 14. apr., 
2012. l., 13. lp.
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ģenerālkonsula lūgumu, Sebains pieteica savu kandidatūru. Pieteikumā 
Sebains sevi raksturoja kā aktīvu sabiedrisko darbinieku un ilggadēju aģentu 
tirdzniecības jomā – vairākus gadus bijis Brisbenas tirdzniecības palātas 
prezidents un goda mantzinis, darbojies “The Brisbane Club”, bet pēdējos gados 
strādājis par rūpniecības uzņēmumu aģentu Brisbenā.32 Ieteikuma vēstulēs 
Sebains raksturots kā “apdāvināts un laba rakstura cilvēks, kas izpelnījies 
vispārēju uzticību; spējīgs veikalnieks, pazīstams un iecienīts Kvīnslandes 
tirdznieciskajās aprindās, kas būtu spējīgs veicināt tirdznieciskos sakarus 
starp Latviju un Austrāliju”.33 

Latvijas goda konsuls V. F. Sebains nomira 1935. gada 19. septembrī. 
Konsulāta inventāru līdz jauna konsula iecelšanai pārņēma Latvijas goda 
konsuls Sidnejā N. Makleods, savukārt Brisbenas konsulārais iecirknis palika 
Latvijas sūtniecības Londonā tiešā pārziņā.34

Viljamss Frederiks Sebains.
LVVA, 2570. f., 14. apr., 

2012. l., 20. lp.
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Salīdzinot ar daudzajiem gadiem, kas pagāja piemērotu Sidnejas un 
Melburnas konsulu meklējumos, potenciālais Sebaina pēctecis pieteicās 
ātri – Redžinalds Templs Stīvenss (Stephens) savu iesniegumu līdz ar 
autobiogrāfiju un rekomendācijām Latvijas instancēm nosūtīja dažus mēnešus 
pēc iepriekšējā konsula Sebaina nāves. Nosūtītie dokumenti liecināja, ka 
pretendents Stīvenss ir dzimis Melburnā 1880. gadā, bet darba gaitas uzsācis 
Austrālijas koloniālajā bankā, pēc tam septiņus gadus dzīvojis Dienvidāfrikā. 
Pēc atgriešanās darbojies uzņēmumā “Ruston&Hornsby Proprietary Limited”, 
vēlāk Brisbenā strādājis par neatkarīgo grāmatvedi un pildījis Kvīnslendas 
kriketa asociācijas sekretāra pienākumus. Bez tam kandidāts bez atlīdzības 
darbojies kā rēķinvedis revidents “Queensland Bush Nursing Association”, 
Brisbenas labdarības biedrībā un citās organizācijās.35Austrāliešu sniegtajās 
rekomendācijās R. T. Stīvenss raksturots kā atturīgs kungs ar ļoti plašiem 
sakariem biznesa un sporta aprindās, kas godprātīgi varētu tikt galā ar 
konsula pienākumiem. Pozitīvas atsauksmes par Stīvensu sniedza arī Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kamera.36 

R. T. Stīvenss Latvijas goda konsula pienākumus Brisbenā bez atlīdzības 
no valsts līdzekļiem oficiāli sāka pildīt 1937. gada 22. jūnijā, tomēr pilnvērtīgu 
konsulāro darbību viņš varēja veikt no 1938. gada 26. augusta, kad no Latvijas 
pārstāvja Sidnejā N. Makleoda saņēma konsulāta inventāru.37

Kad Latvijas diplomāti veiksmīgi bija atraduši jaunus goda konsulus 
Adelaidē un Brisbenā, 1929. gada septembrī arī Sidnejas un Melburnas 
goda konsulu posteņiem parādījās Latvijas ģenerālkonsulāta darbiniekiem 
pieņemami austrāliešu kandidāti. Tā, piemēram, “The Commonwealth Bank 
of Australia” Melburnas goda konsula postenim ieteica advokātu Robertu 
Gelbraitu Makkomasu (McComas), kas iepriekš nebija darbojies nevienā 
sabiedriskā organizācijā. Pozitīvas rekomendācijas par R. G. Makkomasu 
deva Melburnas tirdzniecības palātas prezidents un firmas “WM. Haughton & 
Co” pārstāvis, raksturojot kandidātu kā piemērotu personu konsula amatam, 
kā solīdu tirgotāju ar augstu sociālo stāvokli un labiem sakariem tirgotāju un 
citās aprindās.38

Visjaunākais Latvijas goda konsuls Melburnā R. G. Makkomass 
pienākumus jaunajā amatā sāka pildīt 1931. gada 15. aprīli. Viens no 
ikgadējiem pasākumiem, ko organizēja Makkomass, bija par godu Latvijas 
proklamēšanas dienai. Tā, piemēram, 1937. gadā proklamēšanas svētki 
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tika atzīmēti ar latviešu mūzikas atskaņošanu vienā no Viktorijas radio 
stacijām.39 

uz Sidnejas goda konsula posteni kādu laiku pretendēja divi kandidāti, 
no kuriem viens bija iepriekš pieminētais N. Makleods un Viljams Čārdžs 
(Charge). N. Makleodu ieteica latviešu sabiedriskais darbinieks Austrālijā 
K. Nīcis, bet V. Čārdžu – Sidnejas tirdzniecības palāta. N. Makleods bija 
ķimikāliju pārstrādāšanas fabrikas līdzīpašnieks Sidnejā, bet V. Čārdžs 
tirdzniecības kompāniju sekretārs Sidnejā. Ģenerālkonsulāts sākotnēji 
par piemērotāko uzskatīja pēdējo.40 Taču vēlāk, lielā mērā pateicoties Nīča 
iniciatīvai, par piemērotāko tika atzīts N. Makleods un, sākot ar 1931. gada 
vasaru, Sidnejas latviešu kopienai atkal bija savs goda konsuls. K. Nīcim tika 
uzticēti goda konsula sekretāra pienākumi.41 jāpiebilst, ka N. Makleods bija 

Roberts Gelbraits 
Makkomass.

LVVA, 2570. f., 14. apr., 
2012. l., 38. lp.
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vienīgais Latvijas goda konsuls starpkaru periodā, kuram bija sekretārs un 
kuru algoja konsuls.42 Tai pašā laikā Eiropas valstīs gandrīz visiem konsuliem 
bija algoti sekretāri, jo konsulāro darbu apjoms bija daudz intensīvāks.

jaunieceltais Latvijas konsuls, līdzīgi savam priekšgājējam K. Alksnem, 
pret jaunajiem pienākumiem izturējās nopietni un atbildīgi. Vienā no 
pirmajiem ziņojumiem Latvijas ārlietu ministrijai N. Makleods pavēstīja, ka 
Sidnejā pēc viņa iniciatīvas ir izveidota tirdzniecības savienība “The Latvian–
Australian Trading Company” un tā paredzēja nodarboties ar dažādu preču 
importu un eksportu. Konsuls Latvijas pusei lūdza piesūtīt reprezentatīvureprezentatīvu 
Latvijas firmu adreses, kuras būtu gatavas uz sadarbību.43 Savukārt 1932. 
gada februāra ziņojumā N. Makleods informēja, ka saskaņā ar Austrālijas 
Muitas pārvaldes datiem, Latvijai un Austrālijai nav veikta konkrēta 

N. Makleods.
LVVA, 2570. f., 14. apr., 
2012. l., 100. lp.
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tirdzniecība, un aģitēja, ka kvalitatīvām Latvijas precēm Austrālijā nebūtu 
problēmas atrast pircējus. Lai to veicinātu, N. Makleods piedāvāja konsula 
telpās izveidot bezmaksas Latvijas preču izstāžu telpu un lūdza Latvijas 
pusi atsūtīt paraugus, ko Latvijas pārstāvji arī izdarīja. Arī turpmākajos 
gados N. Makleods bieži analizēja un izteica prognozes par Latvijas šprotu, 
liķiera, koksnes, stikla un papīra izstrādājumu noieta tirgiem Austrālijā 
un otrādi – par Austrālijas eksporta iespējām Latvijas tirgū. 30. gadu vidū 
pastāvēja arī idejas par speciāla komerciāla līguma noslēgšanu starp Latvijas 
un Austrālijas valdībām.44

Iespējams, ka, pateicoties plašākai Latvijas konsulārā tīkla izveidei 30. gados, 
pieauga Latvijas un Austrālijas tirdznieciskie sakari. Salīdzinājumā 
ar 1924. gada tirdzniecības apjomiem 1930. gadā tie bija pieauguši. Tā, 
piemēram, 1930. gadā no pārtikas izstrādājumiem Latvija uz Austrāliju 
eksportēja konfektes, šprotes un citas konservētas vai sālītas zivis. Lielākos 
apmēros uz Austrāliju izveda dēļus, sērkociņu skaliņus, kā arī iesaiņojamo, 
tipogrāfijas un rakstāmo papīru. Kopsummā Latvijas ekonomikā šādā veidā 
ieplūda 397 479 Ls. Savukārt no Austrālijas Latvijā ieveda svaigus augļus, 
svinu un ķīmiskos taukus par 314 964 Ls. 1938. gadā Austrālijas imports 
naudas izteiksmē un produktu dažādībā bija vēl lielāks – pārtikas produkti, 
kažokādu izstrādājumi, aitu vilna, dārgmetāli un cinka izstrādājumi vairāk 
nekā 2 milj. Ls vērtībā. Savukārt eksports no Latvijas bija samazinājies līdz 
267 312 Ls, Preču klāsts bija dažādojies, lai gan pārsvarā tās joprojām bija 
konservētas zivis, sērkociņu skaliņi un dažāda veida papīrs.45

Līdzās centieniem nodibināt ciešākus tirdznieciskos sakarus starp abām 
valstīm N. Makleods veica tiešos konsulāros pienākumus – Latvijas pilsoņiem 
apmainīja pases un izsniedza vīzas. Taču bieži atskaitēs konsuls ziņoja, ka 
“šajā mēnesī nav ne nepagarinātas pases, ne izsniegtas vīzas”. Tomēr vienu otru 
reizi gadījās arī pa kādam austrālietim, kas savā Eiropas ceļojumu maršrutā 
nolēma iekļaut arī Latviju, kā tas, piemēram, notika 1933. gadā.46

Savā darbības laikā N. Makleods kopā ar sekretāru K. Nīci un citiem 
aktīviem latviešiem centās popularizēt Latviju austrāliešu sabiedrībā. Ar 
Latvijas Preses departamenta saņemtām fotogrāfijām, grāmatām par Latviju 
un latviešu mūzikas ierakstiem apgādāts, Latvijas goda konsuls lasīja lekcijas 
Austrālijas skautu organizācijām, skolām un citiem interesentiem. Kā ziņoja 
konsuls, tad “lekcijas [par Latviju] tagad ir kļuvušas ļoti populāras un no citām 
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sabiedriskām organizācijām tiek saņemti jauni uzaicinājumi”. Savos ziņojumos 
N. Makleods atzīmēja, ka īpašu interesi austrāliešu vidū radījusi latviešu 
dziesmas un instrumentālā mūzika, kas gadu gaitā atskaņota Sidnejas radio 
stacijās.47 

Pateicoties sekretāra K. Nīča un citu latviešu atbalstam, katru gadu Latvijas 
goda konsuls Sidnejas latviešiem un citiem interesentiem rīkoja Līgo svētku 
deju vakarus, kuri parasti notika latviešu klubā. Ar īpašu pietāti ik gadu 
konsuls organizēja Latvijas proklamēšanas dienas svinības. Tā, piemēram, uz 
Latvijas valsts proklamēšanas 15. gadadienu tika organizēta 35 minūtes ilga 
latviešu mūzikas radio pārraide un laikrakstos publicēti raksti par Latviju. 
Savukārt Austrālijas publiskajās skolās 18. novembrī bija jālasa konsula 
N. Makleoda sarakstītā un 1932. gadā izdotā brošūra “Latvija un latvieši”.48 
Kā lieliski izdevušos konsuls min Latvijas proklamēšanas 19. gadadienai 
veltīto pasākumu, kur kā īpašie viesi bija uzaicināti Igaunijas konsuls un 
jaundienvidvelsas lietuviešu kopienas prezidents ar kundzēm. Pasākumā 
tika “dziedātas nacionālās dziesmas, uzsaukti un dzerti tosti un dejotas nacionālās 
dejas”, un, konsula vārdiem runājot, šajā vakarā “[Sidnejas] latviešu sabiedrība, 
aizmirsdama visas reliģiskās un politiskās atšķirības, bija vienota kā nekad agrāk”.49 

Konsula “Latvijas propagandas un Latvijas–Austrālijas tuvināšanas darbu” 
atzinīgi novērtēja ne tikai Latvijas presē, bet arī augstākajā līmenī, proti, par 
nopelniem Latvijas labā goda konsulu Sidnejā N. Makleodu apbalvoja ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa III šķiru.50 Konsuls N. Makleods to bija godam nopelnījis.

Secinājumiem

Starpkaru periodā jaunizveidotā Latvijas valsts bija spējusi radīt stabilu 
un vecajām Eiropas valstu diplomātiskajām pārstāvībām līdzvērtīgu ārlietu 
dienestu ar plašu pārstāvniecību skaitu ārvalstīs. Latvijas intereses bija 
pārstāvētas arī Austrālijā. Tā kā Austrālija no Eiropas kontinenta un Latvijas 
likās tāla un nesasniedzama zeme un tobrīd tā bija viena no Lielbritānijas 
domīnijām un arī latviešu kolonija tajā bija mazskaitlīga, Latvijas intereses 
Austrālijā nebija mūsu diplomātu prioritāte. Tomēr Latvijas valsts intereses 
bija pietiekamas, lai Austrālijā darbotos Latvijas valdības apstiprināti 
konsulārie aģenti un goda konsuli. 
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Latvijas konsulārā pārstāvja un goda konsulu galvenie darbības veidi 
Austrālijā izpaudās kā tirdzniecisko sakaru veidošana, latviešu pilsoņu 
pilsonības, pasu, mantošanas u.c. jautājumu kārtošana un, cik iespējams, 
Latvijas popularizēšana. Veidojot Latvijas konsulāro pārstāvniecību tīklu 
visā pasaulē, 20. gados konsulāros pārstāvjus centās izraudzīties no latviešu 
vidus. Tā, piemēram, Austrālijā par Latvijas pirmo konsulāro pārstāvi iecēla 
sabiedriski aktīvo K. Alksni. Taču, līdzīgi kā K. Alksnes gadījumā, nereti 
ieceltie latvieši no šiem amatiem bija spiesti atteikties, jo nespēja savienot 
pamatdarbu ar konsulu pienākumiem. 

30. gados diplomātiskajā praksē, izvēloties pretendentus konsulu amatam, 
nostiprinājās tendence par piemērotākiem atzīt labi situētus vietējos tirgotājus 
vai rūpniekus, kas šo amatu parasti izvēlējās kā reprezentatīvu, pagodinošu 
amatu. Materiāli nodrošināti kandidāti tika izvēlēti arī tādēļ, ka goda konsuli 
parasti darbojās bez atlīdzības no valsts līdzekļiem. Šāda prakse konsulu 
izvēlē tika realizēta arī Austrālijā.

Latvijas goda konsulu tīkls Austrālijas lielākajās pilsētās pilnvērtīgi sāka 
darboties 30. gadu sākumā, kad beidzot tika atrasti piemēroti pretendenti 
Adelaidē, Melburnā, Sidnejā un Brisbenā. 

Savus pienākumus goda konsuli pildīja līdz pat Latvijas Republikas 
okupācijai 1940. gadā. Ieceltā padomju okupācijas marionešu valdība mē-
ģināja izbeigt visu Latvijas pārstāvību darbību ārzemēs. Valsts kancelejas 
1940. gada 24. augusta paziņojumu par atbrīvošanu “no ieņemamā amata kon-
sulāro pārstāvību likvidācijas dēļ” saņēma Latvijas goda konsuli Austrālijā: 
Č. S. Tomss, R. S. Stīvenss, N. Makleods un R. G. Makkomass.51 Vairums Lat-
vijas diplomātu neakceptēja ne okupācijas varu, ne arī tās paziņojumus un 
turpināja uzturēt neatkarīgās Latvijas tiesisko pēctecību arī turpmāk. Šajā 
vairākumā bija ieskaitāmi arī visi iepriekšminētie goda konsuli Austrālijā. 
To veicināja fakts, ka Lielbritānija un tās domīniju nostāja Baltijas valstu 
jautājumā bija nemainīga – neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju PSRS sastāvā. 
Līdz ar to lielā mērā var uzskatīt, ka Austrālijā mītošo goda konsulu darbība 
pēckara gados Latvijas labā tiesiskā ziņā uzskatāma par daudz vērtīgāku un 
nozīmīgāku nekā konsulāro pienākumu veikšana relatīvi mierīgajā starpkaru 
periodā.

Starpkaru periodā Latvijas goda konsulu amatus Austrālijā ieņēma sešas 
personas – viens latvietis un pieci austrālieši. Salīdzinājumā, piemēram, ar 
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Latvijas konsulāro tīklu citā Lielbritānijas domīnijā – Kanādā, Austrālijas 
pārstāvji ieņemamos amatus, izņemot K. Alksni, pildīja līdz mūža galam. 
Tādējādi var konstatēt, ka Latvijas diplomātiskās aprindas kopumā bija 
apmierinātas ar Latvijas konsulu Austrālijā darbību.

Latvijas goda konsuls Adelaidē Č. S. Tomss savas saistības turpināja 
pildīt līdz četrdesmito gadu beigām. uzticību Latvijai nezaudēja un 
līdz pat savai nāvei 1952. gadā amata saistības turpināja pildīt konsuls 
Brisbenā R.T. Stīvenss, bet pēc tam tēva pienākumus pārņēma dēls Džons 
V.T. Stīvenss. 

Enerģiskais N. Makleods goda konsula saistības, tāpat kā iepriekšminētais, 
veica līdz savai nāvei (1958. gada jūnijā), kad tās pārņēma viņa ilggadējais 
sekretārs K. Nīcis. Taču Latvijas sūtniecība Vašingtonā atteicās sniegt 
materiālo atbalstu Latvijas konsulāta Sidnejā pastāvēšanai nākotnē, rezultātā 
1958. gada decembrī konsula vietas izpildītājs K. Nīcis paziņoja par konsulāta 
slēgšanu. Arī R. G. Makkomass konsula pienākumus turpināja pildīt, ar dažu 
mēnešu izņēmumu saistībā ar Austrālijas lēmumu atzīt Baltijas valstu de 
iure iekļaušanu Padomju Savienības sastāvā 1974. gadā, līdz pat savai nāvei 
1982. gada vasarā.52 Pēc tam Austrālijas latviešu kopienas interešu aizstāvība 
atgriezās latviešu rokās – pēc otrā pasaules kara Austrālijā ieceļojošo 
trimdinieku pārziņā.
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latvia’s �onsular offi�ials in australia 
between the two world wars (1918-1940)

The author analyses the work done by Latvian consular officials in Australia 
between the two world wars. The first consul in Australia was Kārlis Miķelis 
Alksne, who began his work in 1921. Later, Latvia’s interests in Australia 
were represented by Charles Seymour Tom and William Frederick Sabine. 
After they passed away, Reginald Temple Stephens took over the process. 
In the early 1930s, Robert McComas became honorary consul in Melbourne, 
while a Mr McLeod took the job in Sydney. Consuls and honorary consuls in 
Australia helped to form trade links, handled aspects of citizenship, passports 
and inheritance for Latvian citizens, and did what they could to popularise 
Latvia.

The basis for this research is documents from the Latvian State Historical 
Archive.
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