
 
 

Kunigas kanauninkas dr. Robertas PUKENIS 

   

Robertas Pukenis gimė 1955 m. liepos mėn. 23 d. Anykščiuose. Tėvai: Antanas Pukenis 

– darbininkas ir Teklė Banytė-Pukenienė. Brolis Vidmantas Pukenis – veterinarijos gydytojas, 

visuomenininkas, seserys Danguolė Ona Pukenytė-Brunovienė – gydytoja terapeutė ir Vida 

Pukenytė-Lisienė – gydytoja odontologė. 

1963–1974 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio 

progimnazija). 1974–1979 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 

1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio katedroje R. Pukenis buvo įšventintas kunigu. 

Pirmąsias Šv. Mišias 1979 m. birželio 10 d. jis aukojo gimtosios parapijos Anykščių bažnyčioje. 

1979–1981 m. R. Pukenis tarnavo Krekenavoje vikaru. 1981–1989 m. jis buvo 

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1985 m. – ir Uliūnų Kristaus 

Žengimo į dangų parapijos klebonas, iš pagrindų atnaujino Uliūnų bažnyčią. 

1983 m. R. Pukeniui buvo suteiktas teologijos licenciato laipsnis už tezes tema 

"Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 metų". 

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu šalia pastoracinės veiklos R. Pukenis dalyvavo ir 

politinėje kovoje už Bažnyčios laisvę. Jis rinko tremtinių poeziją, kuri buvo išleista rinkiniuose 

"Nemuno vaga", buvo mėnesinio žurnalo "Lietuvos aidai" redaktorius. Pirmasis šio leidinio 

numeris pasirodė 1987 m. rugpjūtį, paskutinis, 21-asis, – 1989 m. balandį. Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos centras jam suteikė rezistento statusą. 

R. Pukenis taip pat atkūrė Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos Panevėžio skyrių. 



1989 m. jis buvo paskirtas klebonu į Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią, kuri po 

kapitalinio remonto buvo vėl pašventinta. 

 1990 m. birželio 10 d., rūpinosi Barklainių koplyčios ir Panevėžio marijonų vienuolyno 

su koplyčia (ji buvo pašventinta 1992 m. rugsėjo 6 d.) restauravimu. R. Pukenio iniciatyva ir 

tikinčiųjų paramos dėka trys sovietiniais metais uždarytos bažnyčios vėl virto veikiančiomis 

šventovėmis. 

1992–1997 m. R. Pukenis studijavo Romos (Italija) Laterano popiežiškajame universitete 

bažnytinę ir civilinę teisę, apsigynė darbą tema "Vatikano ir Rusijos santykiai XX a.", yra 

bažnytinės ir civilinės teisės daktaras. 1995–1997 m. jis taip pat studijavo Vatikano kunigų 

kongregacijoje. 

1997–2002 m. R. Pukenis tęsė italų civilinės teisės studijas Lumsos universitete Romoje, 

apsigynė doktoratą iš romėnų teisės, yra civilinės italų teisės daktaras. 

Grįžęs į Lietuvą, nuo 2002 m. iki šiol R. Pukenis dėsto Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Politologijos ir diplomatijos institute tarptautinę ir 

romėnų teisę bei kanonus, yra lektorius. Nuo 2003 m. jis kiek laiko buvo ir Katalikų teologijos 

fakulteto Bažnytinės teisės katedros vedėjas.  

2002–2003 m. jis buvo Kauno arkivyskupijos oficiolas, Vytauto Didžiojo universiteto 

Katalikų teologijos fakulteto tarybos narys. 

2003–2008 m. R. Pukenis buvo Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko generalvikaras. Nuo 

2004 m. jis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas, 2007–2008 m. ir 

2009–2011 m. buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas, Panevėžio vyskupijos 

Šventimų ir skyrimų komisijos narys, Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros 

komisijos narys, Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos konsultorius. Nuo 2011 m. jis yra 

Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos narys. 

Nuo 2008 iki 2018 m. R. Pukenis yra Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos 

bylos postulatorius, Kauno Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) parapijos rezidentas. 2009 m. jis 

kelis mėnesius tarnavo Čikagos (JAV) Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo lietuvių 

katalikų parapijoje. 

Nuo 2013 m. jis yra viešosios įstaigos labdaros ir paramos fondo "Alma Mater" 

direktorius. 

R. Pukenis buvo respublikinių konferencijų "Šiuolaikinio jaunimo rengimas šeimai: 

patirtis ir uždaviniai" (2006 m.) bei "Šeimos kaip vertybės samprata šiuolaikinėje visuomenėje" 

(2007 m.) organizacinio komiteto pirmininkas. 

Nuo 1992 m. R. Pukenis yra Lietuvos žurnalistų draugijos narys, rašo eiles ir 

publicistinius tekstus. Jis parašė ir išleido keletą knygelių. 

R. Pukenis yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos (nuo 2013 m. – progimnazijos) 

Garbės galerijos narys (nuo 2007 m.). 

 
Pagal Anykštėnų biografijos žinyno informaciją parengė mokytojas Mantas Masiokas.  

Nuotrauka XXI AMŽIAUS leidinys 


