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Visuomenė

2018  m. pažinčių svetainių 
reitingą sudarė net 121 svetainė 
lietuvių kalba. Čia – ir rimtų pa-
žinčių, ir neįpareigojančių santy-
kių galimybės. 

Vienose svetainėse ir išma-
niosiose programėlėse pažin-
čių ieškoma vien dairantis į kitų 
nuotraukas ir jūs patys verti-
nami pagal fotografijas. Pavyz-
džiui, vienoje populiariausių 
programėlių „Tinder“ tereikia 
braukti pirštu per žmonių nuo-
traukas. Jei braukiama į dešinę, 
taip parodoma, kad jums tas 
žmogus patinka, jei braukiama 
į kairę, tai byloja, kad tas asmuo 
jūsų nedomina. Kai tik kuriam 
nors iš jums patikusių žmonių 
patiksite jūs, gausite pranešimą 
„Match“, kad jūs tinkate vienas 
kitam į porą ir nuo to laiko ga-
lėsite bendrauti vienas su kitu. 
Kitur į pažintis žiūrima rimčiau: 
reikia atsakyti į nemažai klausi-
mų apie save, atlikti psichologų 
parengtą suderinamumo testą. 
Kai kur prašoma nurodyti, kokių 
santykių tikitės – ar neįpareigo-
jančių, ar rimtos draugystės, o 
gal net santuokos.

Kiekvienam savo
Kiekviena pažinčių svetainė 

suburia savo auditoriją. Nemažai 
jų prisistato kaip „pažintys suau-
gusiesiems“. Nesunku atspėti, ką 
šis žodžių junginys slepia. Beje, 
tokio tipo pažinčių svetainės 
reitinge užima aukštas pozici-
jas. Ieškoti draugystės internetu 
galima ir pagal amžiaus grupę. 
Kai kurios svetainės aiškiai įvar-
dija, jog siūlo pažintis vyresnio 
amžiaus žmonėms. Pavyzdžiui, 
senjorams skirtų svetainių šiuo 
metu yra trys. Tiesa, populia-
riausia tokio tipo svetainė „Pa-
zintysSenjorams“ prajuokina 
savo įspėjimu, jog čia amžiaus 
cenzas – 30 metų. 

Taip pat verta paminėti, kad 
dauguma pažinčių svetainių  – 
nemokamos, tik kai kurios ima 
tam tikrą mokestį. Nedidele 
suma bandoma atsijoti tuos, 
kurie dairosi neįpareigojančių 
santykių.

Tikslas – santuoka
Iš 121 pažinčių svetainės vos 

keliose aiškiai deklaruojama, jog 
čia – tik rimtos pažintys. Viena iš 

tokių  – beveik prieš ketverius 
metus veiklą pradėjusi katalikiš-
ka pažinčių svetainė kitoLink. lt. 
Jos įkūrėjai Jurgita ir Vytautas 
Saliniai žodžių į vatą nevynio-
ja: svetainė skirta tik tikintiems 
žmonėms ir tik tiems, kurių 
tikslas – santuoka.

J.  Salinienė sako, kad šian-
dien tikriausiai jau mažai kam 
kelia abejonių, jog internetas 
gali pasitarnauti kaip priemo-
nė susipažinti. „Prieš kelerius 
metus dar buvo galima išgirsti 
tam tikro skepticizmo dėl to, ar 
dera katalikams ieškoti pažinčių 
internete, tačiau dabar jo ne-
beliko, nes technologijų plėtra 
visose gyvenimo srityse mus 
vis labiau įtraukia į šią virtualią 
erdvę. Ir tai nėra nei blogai, nei 
gerai  – tiesiog atsiranda naujų 
iššūkių, turime išmokti ta erdve 
tinkamai naudotis. Juk ir popie-
žius Pranciškus turi milijonus 
sekėjų socialiniuose tinkluose, 
bet dažnai mums primena, kad 
internetas yra ne tik Dievo dova-
na, bet ir didelė atsakomybė“, – 
tikina moteris.

Saugi erdvė bendrauti
J.  Salinienė primena popie-

žiaus Pranciškaus mintis, išsaky-
tas 50-osios Pasaulinės visuome-
nės komunikavimo priemonių 
dienos proga. Pasak popiežiaus, 
visiškai žmogiškos komunikavi-
mo priemonės yra ir elektroninis 
paštas, SMS, socialiniai tinklai ir 
pokalbiai internetu. Komuni-
kavimo autentiškumą lemia ne 
technologijos, o žmogaus širdis 
ir gebėjimas tinkamai naudotis 
turimomis priemonėmis.

„Internetas yra perpildytas su 
krikščionišku tikėjimu nesusiju-
sios informacijos, tad tikinčiam 
žmogui gana sunku atsirinkti, 

kas yra patikima. Todėl nuspren-
dėme sukurti erdvę, kurioje 
galėtų susipažinti ir vienas kitą 
lengviau surasti tie, kurie nori 
kurti pagarbią bendrystę, ieško 
tvirtų tarpusavio santykių, svajo-
ja apie laimingą santuoką ir per 
ją teikiamas Dievo malones“,  – 
pasakoja pašnekovė.

Svetainė priklauso tarptauti-
niam katalikiškų pažinčių sve-
tainių tinklui „kathTreff“, tad 
prieš atidarydama ją pora sėmė-
si patirties iš tuomet jau veiku-
sių partnerių, pagal tai bandė 
prognozuoti kitoLink.lt poreikį. 
J. Salinienė prisimena, kad žmo-
nių susidomėjimas tikrai prano-
ko jų lūkesčius. Per pirmąją parą 
svetainėje užsiregistravo tiek 
žmonių, kiek, pavyzdžiui, Kroa-
tijoje tik per keletą dienų. Reikia 
turėti omenyje, kad Kroatija yra 
gausesnė gyventojų skaičiumi, 
be to, tai katalikiškas kraštas.

Padrąsina kitų sėkmė
„Iš pradžių, kai įkūrėme sve-

tainę, manau, žmones labiau-
siai drąsino registruotis tai, kad 
tai yra kitokia erdvė nei įpras-
tos pažinčių svetainės. Juk čia 
kviečiame registruotis žmones, 
kurie kaip savo gyvenimo pa-
matą renkasi krikščioniškąsias 
vertybes, tuos, kurie svajoja apie 
santuoką. Dabar neretai žmones 
įkvepia ir registruotis padrąsina 
sėkmės istorijos, kuriomis čia 
susipažinusios poros tikrai nuo-
širdžiai dalijasi. Turiu prisipažinti, 
kad kiekvienąkart išgirdus tokią 
istoriją ir mums su Vytautu atei-
na naujas įkvėpimas darbuotis 
ir aplanko mintis, jog buvo verta 
kurti svetainę kad ir dėl tos vie-
nos poros“, – šypsosi moteris.

Nuo tada, kai įkūrė svetainę, 
Jurgitai ir Vytautui visuomet la-

Susipažinti internetu 
renkasi vis daugiau vienužių

Susipažinti internetu jau kurį laiką 
nei keista, nei gėda. Vieni čia ieško 
su kuo pramogauti, kiti tikisi surasti 
savo antrąją pusę. Ir jiems pavyksta!

Ramutė ŠULČIENĖ

Iš 121 pažinčių svetainės  
lietuvių kalba vos keliose aiškiai 

deklaruojama, jog čia –  
tik rimtos pažintys
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bai smalsu „pasitikrinti“ interne-
tu susipažinusių porų statistiką. 
Pora taip pat veda sužadėtinių, 
besiruošiančių santuokai, kur-
sus. Burdami naują sužadėtinių 
grupę, jie visuomet pasidomi, 
kaip poros susipažino. „Ir ką jūs 
manote? Paprastai bent dvi ar 
trys poros iš dešimties nurodo, 
kad susipažino internetu“, – sako 
J. Salinienė ir priduria, jog prieš 
kelerius metus Vokietijoje atlik-
to tyrimo rezultatai parodė, kad 
trečdalis susituokusių porų savo 
pažintį pradėjo internetu. 

Moterys – aktyvesnės
Kaip dažnai pasitaiko laimės 

bandytojų, kurie visgi nėra kata-
likai, siekia apgauti? J. Salinienės 
teigimu, buvo atvejų, kai dėl ne-
pagarbaus bendravimo ar įžei-
džiamo turinio pro� lius reikėjo 
pašalinti iš svetainės. Tačiau tai 
nutinka retai, nes svetainė yra 
kasdien prižiūrima: registruoti 
pro� liai nuolat peržiūrimi, ben-
dradarbiauti ir pranešti apie ne-
pagarbų bendravimą kviečiami 
ir nariai. Kaip galima numanyti, 
svetainės mokestis taip pat vei-
kia kaip tam tikras saugiklis nuo 
paviršutiniško � irto ir vienadie-
nių nuotykių ieškotojų.

„Nuo pat svetainės atidary-
mo joje registruojasi daugiau 
moterų nei vyrų ir atrodo, kad 
tai yra tam tikra lietuviška ten-
dencija. Taip sakau todėl, kad, 
pavyzdžiui, mūsų tarptautiniai 
partneriai pastebi kitokią ten-
denciją: svetainėse paprastai 
registruojasi daugiau vyrų nei 
moterų, tiesa, šis santykis greitai 
pakrypsta į moterų pusę, kai kal-
bame apie renginius. Tai liudija, 
kad moterys ir vyrai pažinčių ieš-
ko skirtingais būdais“, – pabrėžia 
pašnekovė.

Reikia būti sąžiningiems 
ir atsargiems

Psichologai įspėja, kad inter-
nete gali būti toks, koks nori 
būti, ar toks, kokį tave nori ma-
tyti kiti. Ten galima nutylėti daug 
savo gyvenimo faktų, apgalvoti, 
kaip gražiau atsakyti į užduotą 
klausimą, atskleidžiant kuo ma-
žiau tiesos. J. Salinienė sutinka, 
kad pavojus egzistuoja, todėl 
prašo, kad svetainės nariai būtų 
sąžiningi, taip pat ir atsargūs.

„Virtualioje realybėje yra ne 
tik pagunda pasislėpti po anoni-
miškumo kauke, bet ir galimybė 

susikurti save kitokį, nei esi rea-
liame gyvenime. Tad svetainės 
nariams stengiamės nuolat pri-
minti, kad tiesa yra labai svarbi 
kuriant santykius, net, o gal net 
ypač jei bendravimas prasideda 
nuo susirašinėjimo internetu. 
Primename, kad objektyvi in-
formacija asmeniniame pro� ly-
je ir atsakymas į žinutes, net jei 
rašantis narys nedomina, yra 
pagarbos kitam asmeniui žen-
klas“, – dėsto J. Salinienė.

Moteris įsitikinusi, kad bendra-
vimas internetu negali pakeisti 
gyvo susitikimo džiaugsmo, 
todėl svetainėje akcentuojama, 
kad tai – tik priemonė užmegzti 
ryšiui ir tik gyvas bendravimas 
yra kelias į kito žmogaus pažini-
mą. Tačiau čia, pasak pašneko-
vės, taip pat labai svarbu turėti 
omenyje keletą dalykų. Pirmieji 
susitikimai neturėtų vykti na-
muose, tam visuomet rinkitės 
viešas, žmonių apsuptas vietas, 
taip pat saugokite savo telefono 
numerį, elektroninio pašto adre-
są, namų adresą ir kitus asmeni-
nius duomenis, neatskleiskite jų 
per anksti žmogui, su kuriuo ką 
tik pradėjote pažintį.

Susipažinti – ir gyvai
Siekdami skatinti gyvą ben-

dravimą, neužsibūti vien virtu-
alioje erdvėje, Jurgita ir Vytau-
tas organizuoja moterų ir vyrų, 
ieškančių savo antrosios pusės, 
susitikimus. Vieni renginiai yra 
pramoginiai, skirti pažintims 
užmegzti, pavyzdžiui, „A la grei-
tųjų pasimatymų vakaras“. Jų 
metu vienodas skaičius vyrukų 
ir merginų, atlikdami tam tikras 
užduotis, gali susipažinti, pa-
bendrauti ir, jeigu pageidauja, 
pažintį pratęsti po renginio. Ki-
tuose renginiuose yra galimybė 
ne tik susipažinti, bet ir geriau 
pažinti save, atrasti savyje ką 
nors naujo, pamatyti save nekas-
dienėse situacijose, pavyzdžiui, 
vasaros žygiuose ar patyrimų 
savaitgaliais. 

Nuo šio rudens Jurgita ir Vy-
tautas padeda žmonėms net ra-
dijo laidoje. Radijo stoties XFM 
eteryje antradieniais jie kviečia 
klausytis laidos „Nuo poros iki 
šeimos“. Čia gvildenami klausi-
mai, svarbūs svajojantiesiems 
apie santuoką, draugaujantie-
siems, sužadėtiniams, sutuokti-
niams ir vis dar ieškantiesiems 
sau artimo žmogaus.

Šeimų derlius
„Kiekviena kitoLink.lt užsimez-

gusi meilės ir šeimos istorija  – 
mums ypatinga, nes liudija, kad 
svetainė tapo įrankiu, padėjusiu 
žmonėms susitikti ir atskleisti jų 
pašaukimą santuokai“,  – atvi-
rauja J. Salinienė. Kiekvienąkart, 
kai gauna žinią apie ketinančią 
susituokti ar jau susituokusią 
porą, Jurgita ir Vytautas labai 
nudžiunga. O tokių istorijų jie 
jau žino bent 18! 

„Vienos poros informuoja, 
kad susitiko ir draugauja, kitos 
mums parašo, kad jau susiža-
dėjo, ir praneša savo santuokos 
datą. Tuomet kreipiamės į visus 
 kitoLink.lt bendruomenės narius 
ir kviečiame tą dieną pasimelsti 
už jaunuosius. Būna, kad sulau-
kiame šilto padėkos laiško ir pa-
žinties istorijos tuomet, kai po 
santuokos jau būna praėję kaž-
kiek laiko. O kartais būna ir taip, 
kad kas nors netikėtai pasako: 
„Žinote, mano draugė susipa-
žino su savo vaikinu kitoLink.lt 
ir vasarą ištekėjo…“  – visomis 
draugystėmis džiaugiasi svetai-
nės įkūrėja.

Surado vienas kitą
Šių metų spalio 19-oji Eglei 

ir Artūrui visada bus ypatinga – 
tądien jie sukūrė šeimą. Vos po 
pusmečio draugystės prisiekti 
prieš Dievą nė vienam nebuvo 
baisu, pora tvirtina greitai supra-
tusi, jog šis ryšys – tikras. Įdomu, 
kad Eglė ir Artūras susipažino 
internetu – katalikiškoje svetai-
nėje kitoLink.lt. 

34-erių Artūras  – praktikuo-
jantis katalikas, apie kitoLink. lt 
sužinojo iš artimos aplinkos. 
Savo išrinktosios jis čia kantriai 
laukė kelerius metus. Trisde-
šimties sulaukusi moteris atvi-

rauja, jog susipažinti su rimtų 
santykių norinčiu vyru jai buvo 
sudėtinga. Eglė jau buvo kartą 
ištekėjusi, augina vaikutį. Deja, 
net trejus metus ji buvo vieniša 
mama – vaikučio tėtis mirė. Įsi-
sukusi į darbus, kaip pati sako, su 
pavarde „-ienė“ turėjo itin mažai 
galimybių sutikti širdžiai artimą 
žmogų. Taigi pažinčių svetainė 
pasirodė esanti puiki išeitis. 

Likimo dovana
Eglė pasakoja, jog yra ban-

džiusi ieškoti artimos sielos ir 
kitose pažinčių svetainėse, deja, 
tekdavo nusivilti. Užsiregistruoti 
dar vienoje svetainėje ją paskati-
no draugė, suradusi antrąją pusę 
taip pat internetu. 

„Praleidau net dvi valandas 
nuoširdžiai atsakydama į anke-
tos klausimus apie vertybes, po-
žiūrį į šeimą, tikėjimą. Pasirodo, 
tai dariau ne veltui, nes sistema 
vėliau suranda žmones, į klau-
simus atsakiusius panašiai. Taip 
vieną dieną kaip likimo dovana 
man buvo pateikta mano būsi-
mo vyro anketa ir nuotrauka. Tik 
jos pasiimti neskubėjau – svetai-
nę išjungiau ir išskubėjau dirbti 
savų darbų. Po kelių dienų, lūku-
riuodama automobilių spūstyje, 
netikėtai pastebėjau, jog stoviu 
priešais automobilį su kitoLink. lt 
logotipu. Praėjo savaitė – ir vėl 
tas automobilis. Lyg norėtų 
priminti, kad internete manęs 
kažkas laukia. Tą patį vakarą nu-
sprendžiau tam gražių akių vyrui 
parašyti pirmąjį laišką. Laiškas 
po laiško, ir po dviejų savaičių 
susitikome, po pusmečio žen-
gėme prie altoriaus“,  – gražiais 
prisiminimais dalijasi Eglė ir drą-
sina vienužius nenustoti tikėti, 
kad jų taip pat kas nors laukia, 
tik gal surasti negali…

Pirmieji susitikimai neturėtų vykti namuose, tam visuomet rinkitės viešas vietas


