
 
Katalikiškos svetainės tikslas – vedybos

Rimtų  santykių,  pagrįstų  tikėjimu  ir  gyvenimiškomis  vertybėmis,  beieškantys 
vienužiai antrosios savo pusės gali ieškoti per katalikišką pažinčių svetainę.

Ieškantiems artimos sielos

Penkis vaikus auginanti kauniečių šeima Jurgita ir Vytautas Saliniai kovo 19 dieną 
įkūrė pirmąją Lietuvoje katalikišką pažinčių svetainę kitoLink.lt. Kauniečiai sako, jog 
ši diena tokiam projektui paleisti buvo pasirinkta neatsitiktinai.

Kovo 19-oji yra Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, iškilmės diena. „Šv. 
Juozapas  laikomas  šventosios  šeimos  ir  sužadėtinių  globėju.  Todėl  melsdami  jo 
globos  ir  užtarimo  visiems,  kurie  ieško  savo  žmogaus,  su  kuriuo  galėtų  kurti 
santuoką,  šią  dieną  pasirinkome  sąmoningai“,  –  paaiškino  svetainės  kūrėja  J. 
Salinienė.  

Šiandien internete pažinčių svetainės nėra jokia naujovė. Tad kuo katalikiška svetainė 
skirsis  nuo  kitų  šiuo  metu  egzistuojančių?  Jurgita  tikina,  kad  svarbiausia,  jog 
katalikiška pažinčių svetainė skirta ne vienadienių pažinčių ieškantiems žmonėms, o 
tiems, kuriuos domina bendravimas paremtas vertybėmis. Tikimasi, jog čia pažinčių 
ieškos žmonės, kuriems vertybė yra santuoka, kurie pagarbiai žiūri į bendravimą su 
kitu  asmeniu,  į  lytiškumą,  taip  pat  į  daugelį,  kitų  dalykų,  apie  kuriuos  kalba 
Bažnyčios mokymas.



„Suprantama, pagrindinis tikslas, dėl ko buvo sukurta katalikiška svetainė, yra noras 
padėti  žmonėms, ieškantiems savo gyvenimo išrinktojo ar išrinktosios, susipažinti, 
užmegzti  ilgalaikius  santykius  ir  sukurti  šeimas.  Žodžiu,  tai  bendravimo  erdvė 
visiems vienužiams, ieškantiems sau artimos sielos žmogaus“, – sakė J. Salinienė.

Kaip tapti klientu?

Katalikiškoje  pažinčių  svetainėje  antrosios  pusės  gali  ieškoti  bet  kokio  amžiaus 
žmonės. Vienintelė sąlyga – beieškantis turi būti sulaukęs pilnametystės. 

Katalikiškos  svetainės  administratorė  aiškino,  jog  kiekvienas,  panoręs  ieškoti 
pažinčių, pirmiausiai turės užsiregistruoti. Tam, kad galėtų užsiregistruoti ir tapti šios 
bendruomenės  nariu,  pirmiausia  reikės  viešai  prisipažinti,  jog  yra  katalikas  arba 
katalikė, nevedęs arba netekėjusi ir norintis arba norinti susituokti Bažnyčioje. Teks 
atsakyti ir į  nemažai kitų  svarbių  klausimų,  tarkim, išsakyti savo požiūrį  į  vaikus, 
santuoką, Bažnyčią. 

Ne paslaptis, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie jau kartą buvo sukūrę šeimas, 
tačiau bendras gyvenimas nenusisekė  ir šeimos iširo. Ar dar kartą  pasiryžę  ieškoti 
šeimyninės  laimės  gali  pasinaudoti  katalikiškos  svetainės  paslauga?  „Nors 
registruojantis  svetainėje  prašoma pripažinti,  jog esi  nevedęs  ar  netekėjusi  ir  nori 
susituokti  bažnyčioje,  tačiau svetainėje  gali  registruotis  ir  išsiskyrę  žmonės,  kurių 
santuoka buvo Bažnyčios pripažinta negaliojančia arba yra šiame procese. Apie tai 
žmonės  turėtų  atvirai  ir  aiškiai  pasakyti  savo  profilyje.  Mes  esame  pasiryžę 
pirmiausiai  padėti  tiems  žmonėms,  kurie  ieško  savo  likimo  draugų  ir  kurie  gali 
priimti  Santuokos  sakramentą.  Tuo  pačiu  viliamės,  kad  kas  nors  imsis  geros 
iniciatyvos  ir  sukurs  bendravimo,  tarpusavio  paramos  erdvę  ir  tiems,  kurie  yra 
išsiskyrę  ir  negali  sudaryti  bažnytinės  santuokos“,  –  kalbėjo  katalikiškos pažinčių 
svetainės kitoLink.lt kūrėja J. Salinienė. 

Ne paslaptis, kad Lietuvoje moterų yra daugiau nei vyrų. Be to, moterys yra labiau 
ištikimos vertybėms ir yra aktyvesnės nei vyrai. Tad klausimas – ar nėra pavojaus, 
kad antrosios pusės beieškančių moterų bus daugiau negu vyrų? Pašnekovė sutinka, 
kad tokios tendencijos yra akivaizdžios, todėl, kuriant katalikišką pažinčių svetainę, 
ir jie sau uždavė tokį klausimą. Tačiau pasitarus su panašių svetainių kitose šalyse 
kūrėjais,  paaiškėjo,  kad  internetinėse  pažinčių  svetainėse  didesnę  dalį  registruotų 
narių (apie 60 proc.) sudaro vyrai. Tuo tarpu įvairiuose renginiuose, kokius ateityje 



planuoja organizuoti ir pažinčių svetainę sukūrę kauniečiai, didesnę dalį (iki 80 proc.) 
sudaro moterys. Tokie skaičiai liudija, kad vyrai ir moterys pažinčių ieško skirtingais 
būdais.

Dar  vienas  svarbus  dalykas  –  narystė  katalikiškoje  svetainėje  yra  mokama:  trijų 
mėnesių narystė kainuoja 15 eurų, o dvylikos – 30 eurų. Svetainės kūrėjai nemano, 
kad toks mokestis,  kuris  bus skiriamas steigimo, viešinimo ir  nuolatinės tinklapio 
priežiūros išlaidoms padengti, taps kliūtimi ieškoti pažinčių. „Atvirkščiai, į mokamą 
narystę mes žiūrime kaip į tam tikrą privalumą. Privalomas narystės mokestis yra lyg 
tam tikra apsauga nuo paviršutiniško flirto. Dažnai žmonės nori viską gauti už dyką. 
Visi  žinome,  kad  lengvai  įgyjamus  daiktus  mažiau  tausojame  ir  vertiname.  Mes 
katalikišką  pažinčių  svetainę  vertiname  kaip  patikimą,  saugią  ir  kokybišką  erdvę 
bendrauti.  Tai  –  vertingas  daiktas,  už  kurį  tie,  kuriems  tai  svarbu,  neatsisakys 
sumokėti  nedidelį  mokestį  ir  taip  prisidėti  prie  jos  išlaikymo  ir  klestėjimo“,  – 
optimistiškai dėstė Jurgita, dar pridūrusi, jog apmokėjus savo narystę dar nereiškia, 
kad gali jaustis užtikrintas, jog iš jos nebūsi pašalintas, jeigu elgsiesi nepagarbiai ar 
kaip nors nusižengsi katalikiško bendravimo principams.

Svetainės  kūrėjai  viliasi,  kad  į  katalikiško  bendravimo  siekiančių  žmonių  būrį 
nepateks nedori ar negarbingai besielgiantys žmonės. Jau pildant savo profilį tenka 
atsakyti  į  daugelį  klausimų.  Jeigu  paaiškėja,  kad  požiūris  į  tam  tikrus  dalykus 
neatitinka  pagarbaus  požiūrio  į  tikėjimą  ar  į  santykius  su  kitais  žmonėmis,  toks 
kandidatas bus įspėjamas, jog ši erdvė jam nėra tinkama. Tokius perspėjimus gaus ir 
svetainės nariai,  kurie neetiškus pasisakymus publikuos diskusijų forumuose.

Susipažinti internete gėdinga?

Lietuvoje  ganėtinai  gajus  yra  stereotipas  –  girdi,  ieškoti  sau  antrosios  pusės  per 
pažinčių svetaines yra tam tikra prasme gėdinga, nes jeigu ieškai pažinčių internete, 
vadinasi esi beviltiškas. J. Salinienė sutinka, kad toks požiūris dar yra ganėtinai gajus. 
Tačiau  šių  dienų  visuomenėje  internetas  suteikia  puikias  bendravimo  galimybes. 
Žmonės naršydami po internetą  šiandien praleidžia apie trečdalį  savo laisvalaikio. 
Internetas  pamažu  skverbiasi  vis  į  daugiau  mūsų  gyvenimo  sričių.  Tad  negalime 
ignoruoti ir didėjančios bendravimo internetu tendencijos. 

Beje,  praėjusiais metais Vokietijoje atlikti  tyrimai,  per kuriuos buvo apklausiamos 
susituokę poros, parodė, kad viena iš penkių porų susipažino būtent internete. „Šiuo 
metu  mes  dirbame  savanoriais  Kauno  arkivyskupijos  centro  sužadėtinių  grupėje. 



Apklausę šeimas kurti pasirengusius žmones, sužinojome, jog dvi-trys iš dešimties 
porų  taip  pat  susipažino  internete.  Vadinasi,  internetas  yra  ta  vieta,  kuri  atveria 
puikias pažinčių galimybes. Nors kažkodėl kai kuriems žmonėms pripažinti tai atrodo 
gėdinga.  Mes  juokaujame  sakydami,  kad  Dievas  veikia  ir  per  internetą.  Čia 
prisimename tokį  anekdotą.  Kai  žmogus prašo Dievo,  kad jis  padėtų  jam laimėti 
loterijoje,  sulaukia  Dievo  atsakymo:  „Tai  tu  bent  bilietą  nusipirk“.  Dievas  tikrai 
rūpinasi  mumis ir  nori,  kad mūsų  gyvenimas būtų  laimingas.  Tačiau ir  mes patys 
turime stengtis, kad tokį gyvenimą turėtume, o ne sėdėti ir laukti, kol įvyks stebuklas. 
Pats  internetas  nėra  blogas  dalykas,  tik  svarbu,  kaip  mes  jį  panaudosime“,  – 
samprotavo pirmosios Lietuvoje katalikiškos pažinčių svetainės kūrėja.      

Įdomu tai, jog netgi popiežiaus emerito Benedikto XVI tėvai susipažino per skelbimą 
laikraštyje, kuris buvo tarsi poros ieškančių vienužių tinklapio pirmtakas. 1920 metų 
liepos 11 dieną  ponas Jozefas Ratzingeris vyresnysis Altetingo moterų  dienraštyje 
įdėjo  tokį  skelbimą:  „Vidutinis  tarnautojas,  nevedęs,  katalikas,  43  metų,  norėtų 
susižadėti su gera katalike mergina, nepriekaištingos praeities, kuri mokėtų virti, taip 
pat siūti, pageidautinas kraitis, bet tai ne sąlyga.“ Tų pačių metų lapkričio 9 dieną 
Jozefas vedė Mariją.

Vienintelė Lietuvoje, bet ne pasaulyje

KitoLink.lt  –  katalikiška  pažinčių  svetainė  pirmoji  Lietuvoje,  tačiau  ne  pirmoji 
pasaulyje.  Idėja,  kaip  sukurti  bendravimo  erdvę  internete,  kur  galėtų  susipažinti 
vieniši katalikai prieš dešimtmetį kilo Austrijoje. Tuo tikslu buvo sukurta katalikiška 
pažinčių svetainė KathTreff.org, veikianti vokiškai kalbančiame regione (Austrijoje, 
Vokietijoje, Šveicarijoje) ir dabar turinti daugiau nei aštuonis tūkst. registruotų narių. 
Svetainės  KathTreff.org  įkūrėja  teisininkė  bei  teologė  dr.  Gudrun  Kugler,  keturių 
vaikų mama.

Prieš  porą  metų  ši  iniciatyva  labai  sėkmingai  ėmė  plisti  kitose  Europos  šalyse  – 
Vengrijoje, Latvijoje, Kroatijoje. 

„Ši svetainė mums yra tarsi Dievo dovana. Kai mažiausiajam sūnui sukako pusantrų 
metų ėmiau galvoti, kokia veikla galėčiau užsiimti. Ir staiga  sulaukėme Austrijoje 
studijavusių  bičiulių  pasiūlymo  kurti  katalikišką  pažinčių  svetainę.  Draugai 
pirmiausia  atsargiai  paklausė,  ar  turėčiau  tam  laiko  ir  noro,  papasakojo  apie  po 
Europą plintantį katalikiškų pažinčių svetainių tinklą. Kuo labiau pradėjau domėtis, 
dairytis aplinkui, tuo noras šį projektą įgyvendinti ir Lietuvoje darėsi vis stipresnis. 



Tokį norą stiprino ir kai kurių mūsų draugų skundai, kad jiems nepavyksta surasti 
antrosios pusės. Smagiausia, kad apie tokio projekto reikalingumą pasisakė daugelis 
juo susidomėjusių žmonių. Projekto įgyvendinimas, o ir kompiuterinės technologijos 
dalykai mums yra išties visiškai nauja sritis. Tačiau labai džiaugiamės, kad  nemažai 
pagalbos sulaukėme iš draugų ir pažįstamų, neabejojančių šios veiklos tikslingumu“, 
– apie šios veiklos ištakas kalbėjo kaunietė. 

Lietuvoje  sukurta  katalikiška  pažinčių  svetainė  kitoLink.lt  savo  struktūra  panaši  į 
kitas KathTreff.org svetaines – projektas vystomas franšizės principu.

Susipažino ne internetu

Naujos, jiems neįprastos veiklos ėmusi kauniečių Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima, 
susipažino  ne  internete.  Vytautas  Lietuvos  muzikos  ir  teatro  akademijoje  baigė 
operinį  dainavimą  ir  dabar  retkarčiais  dainuoja  Panevėžio  muzikiniame  teatre,  o 
Jurgita yra politikos mokslų ir viešojo administravimo specialistė. Abu sutuoktiniai 
yra  ateitininkų  organizacijos  nariai.  Būtent  šios  organizacijos  stovykloje  abu  ir 
susipažino.

Ateitininkai  yra  jaunimo  ugdymo  organizacija,  kurios  misija  –  vadovaujantis 
katalikiška  pasaulėžiūra  ugdyti  patriotiškai  nusiteikusius  jautrios  širdies,  tvirtos 
valios  ir  šviesaus  proto  jaunuolius  pasirengusius  aktyviai  ir  kūrybiškai  įsijungti  į 
religinę,  visuomeninę,  kultūrinę,  intelektualinę  bei  pilietinę  veiklą.  Ateitininku 
tampama  visam  gyvenimui.  Ateitininkų  organizacijos  nariai  visą  gyvenimą 
vadovaujasi  penkiomis  vertybėmis:  katalikiškumu,  tautiškumu,  šeimyniškumu, 
visuomeniškumu, inteligentiškumu. „Nuoširdžiai tikiu, kad apibrėžimas „ateitininkų 
šeima“  yra  tarsi  tam  tikras  kokybės  ženklas“,  –  nusijuokė  Jurgita,  paklausta,  ar 
apibūdinimas „ateitininkų šeima“, kuris dažnai vartojamas kalbant apie jų šeimą, yra 
koks nors išskirtinumo  ženklas.   

Jurgita sako, jog tikėjimo pažinimas visai jų šeimai yra didelė dovana. Suvokdami tai 
patys,  jie  nori,  kad  tokią  dovaną  priimtų  kuo daugiau  žmonių.  „Mes  tikime,  kad 
tikėjimas yra tvirtos santuokos pagrindas. Mes nesiekiame, kad tik man būtų gerai 
šeimoje, bet mums rūpi, kad ir kitam su manimi būtų  gera. Kai abu gyvena tokia 
nuostata, tai tarpusavio santykiai tik stiprėja“, – kalbėjo Jurgita.    

Šiandien Jurgitos ir Vytauto šeimoje auga dvi dukros ir trys sūnūs. Vyriausiajai dukrai 
– devyneri, jauniausiajam sūnui – pusantrų metukų.



Jurgita sako, jog katalikiškos vertybės jų šeimoje yra labai svarbios. „Vaikams dažnai 
kalbame  apie  Dievą,  kai  aptarinėjame  jų  tarpusavio  bendravimą,  santykius  su 
draugais, apie jų pasirinkimus, požiūrį į kitą žmogų. Apie tai vaikams galima daug 
žodžių priskaldyti, tačiau jeigu patys savo pavyzdžiu neįgyvendinsime aptarinėjamų 
vertybių, tad naivu būtų tikėtis, kad ir jie tomis vertybėmis vadovausis. Kiekvieną 
sekmadienį  stengiamės  visa  šeima  dalyvauti  Šv.  Mišiose,  nors  ne  visada  kartu 
pavyksta. Susėdę prie pietų stalo būtinai palaiminame maistą ir ne tik namuose, bet ir 
viešoje vietoje,  visi  sukalbame palaiminimo maldą.  Tokiais  tikėjimo ženklais  mes 
tarsi patvirtiname, kad Dievas yra kartu su mumis, nepriklausomai nuo to, kur tuo 
metu mes esame“, – kalbėjo katalikišką  pažinčių  svetainę  kartu su vyru įkūrusi ir 
laimingų santuokų pagausėjimo besitikinti kaunietė Jurgita Salinienė.   
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