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Anna Justīne Čakste dzimusi 
1936.gada 28.februārī Rīgā, Latvijā. 
Mamma Anastasija Čakste un tēvs 
Konstantīns Čakste (Latvijas 
Republikas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes dēls), profesors, Latvijas 
Centrālās Padomes priekšsēdētājs. Pēc 
tēva apcietināšanas 1944.gadā Latvijas 
Centrālās Padomes darbinieki pārveda 
Anastasiju Čaksti kopā ar abām 
meitām Annu Justīni un Katrīni ar 
bēgļu laivām uz Zviedriju. 1950.gadā 
Čakstes turpina bēgļu gaitas un nonāk 
ASV, kur apmetas uz dzīvi. 

Anna Justīne Čakste – Rollinsa uzsāk studijas Bostonas universitātes angļu valodas un literatūras 
programmā, tomēr tās nepabeidz, jo salaulājas ar ASV armijas virsnieku Eiženu Streipu un 
pārceļas uz dzīvi Vācijā. Ģimenē piedzimst trīs bērni. Pēc dienesta Vācijā visa ģimene pārceļas 
atpakaļ uz ASV un Anna Justīne atsāk studijas Kalifornijas universitātē ekonomikas un tieslietu 
jomā ar specializāciju – nodokļi un nekustamie īpašumi. 1975.gadā nodibina savu firmu un 
biroju “Select Properties“,  kuru vada līdz 1994.gadam. 

Sākot no 1992.gada Anna Justīne Čakste pārņem Kāvuša Fonda vadību ASV, jo jau 
1991.gadā piedalās finanšu ekonomikas kursos par ieguldījumu “instrumentiem”, piemēram, 
bankas,  biržas, valsts vērtspapīri u.tml. 

1992.gadā Anna Justīne Čakste oficiāli tiekas ar Rīgas Sarkanā Krusta vadību, jo tā bija pirmā 
Latvijas organizācija, kurai ASV Nodokļu Departaments atļāva pārskaitīt naudas līdzekļus. 
1994.gadā aizsākas sadarbība ar LU rektoru J. Zaķi un tiek dibināta pirmā stipendiju programma 
Latvijā. 1999.gadā Anna Justīne Čakste tiekas ar LLU rektoru V.Strīķi un nodibina J. un 
M.Kāvušu izglītības un Kultūras fonda stipendiju LLU studējošajiem. Tās mērķis ir veicināt 
LLU studējošo studijas un praktizēšanos Eiropas valstīs, apmaksājot ceļa izdevumus, daļēji 
uzturēšanās un dalības maksas izdevumus. Šobrīd J. un M. Kāvušu stipendijas administrēšanu 
pārņēmis LLU Attīstības fonds. 

Tomēr kopīgā sadarbība gadu gaitā ir tikai paplašinājusies. Ņemot vērā to, ka Anna Justīne 
Čakste –Rollinsa ir Latvijas brīvvalsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mazmeita un to, ka Jānis 
Čakste ir LLU novadnieks, 2006.gadā LLU un A.Čakste – Rollins vienojas par jaunas stipendijas 
dibināšanu un apstiprināja J.Čakstes stipendijas nolikumu. Nolikums paredz ik gadu izraudzīties 
vienu stipendiātu, kas godātu J.Čakstes piemiņu un aktualizētu J.Čakstes uzskatus. 

LLU var lepoties ar tik atsaucīgu mecenāti – privātpersonu. Viņa ir plaši atbalstījusi LLU 
studējošo vēlmi sevi apliecināt Eiropai, parādīt, ka arī Latvijā ir jauni, erudīti un gudri jaunieši, 
kas spēj godam pārstāvēt savu valsti un universitāti plašajā pasaulē. 

2009. gada 30. oktobrī LLU piešķir A. J. Čakstei –Rollinsai Goda doktores grādu. 


