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Gimimo data, vieta. 1936 m. vasario 24 d. Mažeikių r., Lietuvoje
Aukštosios mokyklos ir doktorantūros studijos. Klaipėdos ir
Kazdangos (Latvija) žemės ūkio tehnikumai 1952-1956 m.,
agronomija, jaunesn. agronomas.
Latvijos žemės ūkio akademija 1956-1961 m. agronomija, dipl.
agronomas;
Mokslinės veiklos kryptys. Agrarinė politika, kaimo plėtros
politika, socialinis kapitalas.
Profesinė veikla. 1961 m. pradėjo dirbti agronomu Talsu rajone, Latvijoje. 1963 m. buvo pakviestas
dirbti į Latvijos žemės ūkio akademijos (dab. universitetas) Ekonomikos fakultetą. 1968–1987 m. –
Ekonomikos fakulteto dekanas, nuo 1986 m. – Ekonomikos katedros profesorius. Ekonomikos
katedros vedėjas (1987–1989 m. ir nuo 2005 m.). 1987–1990 m. Latvijos žemės ūkio universiteto
studijų prorektorius; 1990–1992 m. Latvijos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, signataras, Žemės
ir miškų ūkio komisijos pirmininkas. 1992–2001 m. profesorius – Latvijos žemės ūkio universiteto
rektorius.
Mokslinė ir mokslo organizacinė veikla. Prof. V. Strykis 1995–2000 m. buvo Latvijos atstovas
koordinatorius JAV ir Latvijos projekte „Kaimo plėtros problemos“, 1996–2003 m. dirbo pagal
Norvegijos ir Latvijos mokslinę programą “Visuomenė, maistas ir žemės ūkis“, 1992–2001 m. –
Vokietijos ir Latvijos projektuose „Agrarinė reforma, kaimo plėtra“.
1963 m., prasidėjus Latvijos ir Lietuvos ekonomikos mokslininkų moksliniam ir kaimo raidos
bendradarbiavimui, profesorius aktyviai dalyvavo organizacinių komitetų veikoje rengiant
konferencijas, skaitė pranešimus žemės ūkio ekonomikos klausimais.
Nuo 1990 m. Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio ekonomistų bendradarbiavimas plėtojosi, gausėjo
tarptautinių konferencijų. Profesorius 1994 m. daug prisidėjo kuriant Baltijos šalių agrarinių
akademijų tarybą (BOVA). 1994–2001 m. buvo BOVOS rektorių tarybos narys. Buvo įsitraukta į
Šiaurės šalių (NOVA) asociacijos darbą. 2007 m. Jejgavoje buvo surengtas Baltijos ir Šiaurės šalių
ekonomikos mokslininkų seminaras. Profesorius yra Lietuvos žemės ūkio universiteto Garbės
daktaras,Latvijos Mokslų akademijos Garbės daktaras, Švedijos Karališkosios Žemės ir miškų ūkių
akademijos užsienio narys, Rusijos Žemės ūkio mokslo akademijos užsienio narys.
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