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2020 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2020 

 
 

1. Kritika NVSC: darbas buvo mažai efektyvus, o dabar – visai neefektyvus: interviu: 

Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2020 lapkričio 12. <http://www.lrytas.lt> 

2. „Alfa taškas“: kodėl lietuviai nebijo koronaviruso? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Lietuvos ryto  laida „Alfa taškas“. 2020 

lapkričio 12. <http://www.alfa.lt> 

3. Lietuvis medikas iš Kembridžo: reikia suprasti, kad vakcina nuo koronaviruso – bilietas 

į laisvę: [pokalbis su Kembridžo universiteto ligoninės gydytoju Tumu Beinortu, 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Rita Miliūtė, 

LRT televizijos laida „Dienos tema“. 2020 lapkričio 10. <http://www.lrt.lt> 

4. Profesorius S. Čaplinskas paaiškino, kodėl nuo koronaviruso labiau kenčia ir dažniau 

miršta vyrai. Lietuvos rytas. 2020 lapkričio 10. <http://www.lrytas.lt> 

5. Čaplinskas: jeigu viskas taip tęsis, būsime priversti eiti į trečiąjį karantiną: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku, VDU socialinių mokslų 

fakulteto docentu Visvadu Legkausku. Vaidas Saldžiūnas, laida „DELFI diena“ / 

užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. 2020 lapkričio 9. <http://www.delfi.lt> 

6. Koronaviruso pančiai: kada žmogus visiškai pasveiko, o kada dar gali užkrėsti kitus? 

Pasakė, ar persirgęs žmogus turėtų vėl saugotis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė]. Eglė Šilinskaitė-

Puškorė. Lietuvos rytas. 2020 lapkričio 4. <http://www.lrytas.lt> 

7. „Alfa taškas“: ar antrasis visuotinis karantinas bus sėkmingas? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku ir psichiatru Raimundu 

Alekna]. Lietuvos ryto  laida „Alfa taškas“. 2020 lapkričio 3. <http://www.alfa.lt> 

8. Kokią įtaką pandemija padarė gydytojų psichologinei sveikatai? interviu. LRT laida 

“Laba diena, Lietuva”. 2020 lapkričio 3. <http://www.lrt.lt> 

9. Čaplinskas: kito kelio nei karantino griežtinimas nėra, bet negerindami atsako grįšime 

prie to paties. Rūta Kupetytė. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2020 lapkričio 3. 

<http://www.lrt.lt> 

10. Kiek efektyvios nemedicininės koronaviruso stabdymo priemonės? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 spalio 29. <http://www.diena.lt> 

11. Kaip atsirinkti, kas internete yra tikra, o kas – melas? interviu. Delfi tv. 2020 spalio 28. 

<http://www.delfi.lt> 

12. Čaplinskas apie karantinus: kai kas daroma per grubiai, o dėl kaukių vėl lipama ant 

grėblio. Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 spalio 29. <http://www.tv3.lt> 

13. S.Čaplinskas – apie saviizoliaciją jau persirgus COVID-19: kokia tikimybė užsikrėsti 

antrą kartą? Inga Saukienė. 15 min. 2020 spalio 29. <http://www.15 min.lt> 

14. S. Čaplinskas sukritikavo kaukių dėvėjimą lauke: „Tai absurdas“. Lietuvos rytas. 2020 

spalio 28. <http://www.lrytas.lt> 

15. Jei norime vėl uždaryti gyvenimus, turime įsivertinti, kam ir ką mes tuo norime 

padaryti: interviu. LRT laida “Laba diena, Lietuva”. 2020 spalio 27. <http://www.lrt.lt> 

16. „Valstiečių“ palikimas konservatoriams: abejotina koronaviruso statistika ir gyvenimas 

„kaip bomba: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto profesorium Šarūnu Liekiu, 

Mykolo Romerio universiteto  docentu dr. Virgiu Valentinavičium, Vilniaus 

universiteto profesorium Romu Lazutka, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bakūnaitė, Dalia Plikūnė. Delfi 2020 m. spalio 27. 

<http://www.delfi.lt> 

17. „Scanoramos“ sprendimas neperkelti festivalio į virtualią erdvę, S.Čaplinsko manymu, 

yra išmintingas. Monika Bertašiūtė. 15 min. 2020 spalio 27. <http://www.15 min.lt> 
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18. Skelbiami COVID-19 atvejai – tik tendencija, o ne tiksli statistika: interviu. 15/15 tv. 

2020 spalio 27. <http://www.15 min.lt> 

19. S. Čaplinskas: žiemą bus dar blogiau, prieš smūgines koronaviruso dozes neatsilaikys 

net stiprus imunitetas. Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 spalio27. 

<http://www.lrytas.lt> 

20. Didžioji dalis žmonių koronavirusu sirgs lengviau nei gripu: interviu. Lietuvos ryto tv. 

2020 spalio 25. <http://www.lrytas.lt> 

21. Čaplinskas: turintieji šią kraujo grupę galėtų būti ramesni dėl COVID-19. TV3 naujienų 

portalas. 2020 spalio 22. <http://www.tv3.lt> 

22. Čaplinskas apie įvestus ribojimus: jei toliau bauginsime ir vilksime tramdomuosius 

marškinius, galime pasiekti priešingą efektą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, Medikų sąjūdžio vadove daktare Živile 

Gudlevičiene, Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi Povilu Poderskiu / 

užrašė] Rita Miliūtė, LRT laida „Dienos tema“. 2020 spalio 21. <http://www.lrt.lt> 

23. Vyriausybei pateiktoje koronaviruso prognozėje – niūrus net ir geriausias scenarijus: 2–

4 savaitės gali tapti kritinės Veryga siūlo be būtinybės neiti iš namų: [pokalbis su 

Ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu, Sveikatos apsaugos ministru Aurelijum 

Veryga, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktore Rolanda 

Lingiene / užrašė] Gintarė Bakūnaitė. Delfi. 2020 spalio 21. <http://www.delfi.lt> 

24. Žodžio „karantinas“ Čaplinskas siūlo vengti: jeigu apie jį kalbame, pamokų 

neišmokome. Mindaugas Jackevičius. LRT radijo laida „Aktualijų studija. 2020 spalio 

21. <http://www.lrt.lt> 

25. Ar bus antrasis karantinas? interviu. LRT Aktualijų studija. 2020 spalio 19. 

<http://www.lrt.lt> 

26. Profesorius Čaplinskas: atsaką į koronavirusą reikia keisti iš esmės. Aurimas Perednis, 

laida „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva. Delfi. 2020  spalio 16. <http://www.delfi.lt> 

27. Kas trukdo suvaldyti situaciją: interviu. Lietuvos ryto tv laida “Nauja diena”. 2020 10 

15. <http://www.lrytas.lt> 

28. Prof. S. Čaplinskas: valdant COVID-19 pandemiją kova su sezoniniu gripu ypač svarbi. 

Lietuvos rytas. 2020 spalio 8. <http://www.lrytas.lt> 

29. Čaplinskas apie ateitį su COVID-19: dalis žmonių niekada neturės imuniteto. Aigustė 

Tavoraitė. TV3 naujienų portalas. 2020 spalio 7. <http://www.tv3.lt> 

30. Čaplinskas: kokią įtaką mūsų gyvenimui turės naujausios žinios apie koronavirusą 

COVID-19. Inga Saukienė. 15 min. 2020 spalio 7. <http://www.15 min.lt> 

31. ULAC vadovas apie rekordinį skiepijimąsi nuo vėjaraupių: visuomenė tampa labiau 

informuota: (pasak Imunoprofilaktikos skyriaus specialistės Eglės Savickienės, gerokai 

mažesnį registruotą sergamumą vėjaraupiais šį pusmetį lėmė karantino laikotarpis). 

Augustas Stankevičius. Delfi. 2020 spalio 4. <http://www.delfi.lt> 

32. Europos ligų prevencijos centras paskelbė testavimo dėl COVID - 19 strategijas ir 

tikslus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku]. ULAC. 2020 rugsėjo 23. <http://www.ulac.lt> 

33. Profesorius Čaplinskas įvardijo, kaip atskirti COVID-19, peršalimą ir gripą. TV3 

naujienų portalas. 2020 rugsėjo 21. <http://www.tv3.lt> 

34. Po audringos S.Skvernelio kalbos Seime atsivėrė naujų greitųjų testų pirkimo paslapčių: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto profesoriumi Vytautu Kasiulevičium / užrašė] Liepa Želnienė. 15 min. 2020 

rugsėjo 18. <http://www.15 min.lt> 

35. Čaplinskas gina brangius greituosius testus: ir dabar juos rekomenduočiau. Giedrė 

Balčiūtė. Delfi. 2020 rugsėjo 16. <http://www.delfi.lt> 

http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/


 3 

36. Skiepai mokyklinio amžiaus vaikams pagal amžių; [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 rugsėjo 15. 

<http://www.ulac.lt> 

37. Koronavirusas ir gripas: tyrimas atskleidė simptomų skirtumus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 rugsėjo 

15. <http://www.diena.lt> 

38. Koronavirusas ir gripas: tyrimas atskleidė simptomų skirtumus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2020 

rugsėjo 15. <http://www.kaunodiena.lt> 

39. Politikai ir ekspertai diskutavo apie valdžios sprendimus kovojant su koronavirusu: 

[forumo diskusijoje dalyvavo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovo prof. Saulius 

Čaplinskas, Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, Vilniaus meras Remigijus 

Šimašius ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Vedėjas žurnalistas 

Edmundas Jakilaitis]. LNK. 2020 m. rugsėjo 15. <http://www.lnk.lt> 

40. Skiepai mokyklinio amžiaus vaikams pagal amžių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Jonavos žinios. 2020 

rugsėjo 15. <http://www.jonavoszinios.lt> 

41. Skiepai mokyklinio amžiaus vaikams pagal amžių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Mano sveikata. 2020 

rugsėjo 15. <http://www.manosveikata.lt> 

42. Ar tikslinga atšaukti privalomą izoliaciją atvykus iš užsienio? interviu. LRT laida 

“Lietuvos diena”. 2020 rugsėjo 14. <http://www.lrt.lt> 

43. Čaplinskas įvardijo esminę Verygos klaidą valdant COVID krizę. Delfi TV laida 

„Lietuvos politikos forumas. 2020  rugsėjo 14. <http://www.delfi.lt> 

44. Čaplinskas paaiškino, kokia yra rizika susirgti COVID-19 lėktuve. TV3 naujienų 

portalas. 2020 rugsėjo 14. <http://www.tv3.lt> 

45. Profesorius: kokia rizika užsikrėsti koronavirusu lėktuve? [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kauno.diena. 2020 rugsėjo 14. 

<http://www.kaunodiena.lt> 

46. Rugsėjo 14 d.: Lietuvos politikos forumas „Virusas tas pats, valdžios sprendimai – 

kitokie. Kodėl?“ (diskusijoje dalyvaus Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovas, Irena Degutienė, Seimo Pirmininko pavaduotoja, Vytautas 

Kasiulevičius, Vilniaus universiteto profesorius ir Santaros klinikų Šeimos medicinos 

centro gydytojas, Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras). Lietuvos 

Nacionalinė Martyno Mažvydo bbiblioteka. 2020 rugsėjo 11. 

<https://www.lnb.lt/naujienos/5774-rugsejo-14-d-lietuvos-politikos-forumas-virusas-

tas-pats-valdzios-sprendimai-kitokie-kodel> 

47. Covid-19 in Lithuania: we became victims of our success, says the professor: [pokalbis 

su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Corona 

Virus News. September 11, 2020. <https://www.corona24.news/c/2020/09/11/covid-19-

in-lithuania-we-became-victims-of-our-success-says-the-professor.html> 

48. Saulius Čaplinskas. Ką rodo SARS-CoV-2 antikūnų tyrimai. TV3 naujienų portalas. 

2020 rugsėjo 10. <http://www.tv3.lt> 

49. Antikūnų tyrimai rodo: koronavirusas turi savo ypatybių. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktorius, medicinos mokslų daktaras, profesorius Saulius Čaplinskas. Delfi. 

2020 rugsėjo 10. <http://www.delfi.lt> 

50. Čaplinskas prabilo apie kitą būdą tirtis nuo Covid-19: (seilių mėginiai gali būti 

diagnostinė alternatyva dabartiniam koronaviruso nustatymo standartui – nosiaryklės 

tepinėlio mėginių PGR tyrimui). TV3 naujienų portalas. 2020 rugsėjo 9. 

<http://www.tv3.lt> 

51. Koronavirusas ir vaikai: profesorius išdėstė faktus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 rugsėjo 8. 

<http://www.diena.lt> 
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52. Koronavirusas ir vaikai: profesorius išdėstė faktus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2020 

rugsėjo 8. <http://www.kaunodiena.lt> 

53. Koronavirusas – eilinis virusas ar mirtina liga? (iškilūs mūsų mokslininkai ir profesoriai 

Eduardas Vaitkus, Saulius Čaplinskas. Rūta Ustinavičienė nesutaria dėl viruso 

pavojaus. Ugnius Kiguolis, Justina Ragauskaitė ir Jonas Sakalauskas dalinsis patirtimi 

apie persirgtą koronavirusą). Asta Brazaitienė. TV3. 2020 rugsėjo 7. 

<http://www.tv3.lt> 

54. Apie tai, kas labai svarbu, valdant užkrečiamųjų ligų plitimą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Virginija 

Grigaliūnienė. .e medicina. 2020 rugsėjo 7. 

<https://www.emedicina.lt/lt/gydytojui/lietuvos_naujienos/apie_tai_kas_labai_svarbu_v

aldant_uzkreciamuju_ligu_plitima.html> 

55. Koronaviruso čiuptuvai mokyklose: nuo optimistinių prognozių iki „juodojo 

scenarijaus“ Ramina faktas, kad vaikai serga rečiau: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu, prof. Sauliumi Čaplinsku, sveikatos apsaugos ministru Aurelijum 

Veryga / užrašė] Ieva Daugėlaitė. Lietuvos rytas. 2020 rugsėjo 7. <http://www.lrytas.lt> 

56. Kaltinimai A.Verygai: norite sugriauti mūsų centrą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, sveikatos apsaugos ministru Aurelijum 

Veryga, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriumi Robertu Petraičiu, 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu konservatorium Antanu Matulu / užrašė] 

Deimantė Gruodė. Lietuvos sveikata. 2020 rugsėjo 4. <http://www.lsveikata.lt> 

57. Koronavirusas – eilinis virusas ar mirtina liga? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 rugsėjo 4. 

<http://www.diena.lt> 

58. S. Čaplinskas: perduodant informacinę sistemą siekiama uždaryti ULAC. Austėja 

Masiokaitė-Liubinienė, BNS. Diena. 2020 rugsėjo 1. <http://www.diena.lt> 

59. Čaplinskas: perduodant informacinę sistemą siekiama uždaryti ULAC. Austėja 

Masiokaitė-Liubinienė, BNS. LRT. 2020 rugsėjo 1. <http://www.lrt.lt> 

60. Čaplinskas: perduodant informacinę sistemą siekiama uždaryti ULAC. BNS. 15 min. 

2020 rugsėjo 1. <http://www.15 min.lt> 

61. Čaplinskas: perduodant informacinę sistemą siekiama uždaryti ULAC. BNS. TV3. 2020 

rugsėjo 1. <http://www.tv3.lt> 

62. Dėl A. Verygos sprendimo bręsta naujas skandalas: S. Čaplinskas tikina, kad teks 

uždaryti ULAC. Austėja Masiokaitė-Liubinienė, BNS. Lietuvos rytas. 2020 rugsėjo 1. 

<http://www.lrytas.lt> 

63. S. Čaplinskas: ką žinome ir kas dar liko neatsakyta po 7 mėnesių apie COVID-19 ligą? 

Alfa. 2020 rugpjūčio 31. <http://www.alfa.lt> 

64. Susitikęs su ministru Čaplinskas pratrūko: mes neturime žlugdyti vaikų. Rusnė 

Marmaitė. TV3. 2020 rugpjūčio 31. <http://www.tv3.lt> 

65. Iš profesoriaus – perspėjimas ministrui: dvylikamečiai jau platina virusą taip pat kaip 

suaugusieji papildyta: sloguojantiems pataria bent jau uždėti kaukę: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia 

Plikūnė. Delfi. 2020 rugpjūčio 31. <http://www.delfi.lt> 

66. Čaplinskas apie koronavirusą: jaunesni vaikai ir paaugliai neturėtų būti šalia vieni kitų. 

TV3 naujienų portalas. 2020 rugpjūčio 30. <http://www.tv3.lt> 

67. COVID-19 tyrimų atsargos senka: specialistai įžvelgia spragų dėl testavimo: [pokalbis 

su sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro 

mokslininke, prof. Aurelija Žvirbliene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 rugpjūčio 

28. <http://www.tv3.lt> 

68. Apie COVID-19 plitimą ir profilaktiką; interviu. LR laida “Dienos tema”. 2020 

rugpjūčio 28. <http://www.lrt.lt> 
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69. COVID-19 Lietuvoje: kodėl keliskart lenkiame latvius ir estus ir kas keisis renginių 

organizavime? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Visuomenės informavimo grupės vadovus Giedriumi Surpliu, Sostinės dienų 

ir „Vilniaus festivalių“ vadovu Remigijumi Merkeliu]. Laida „Delfi rytas“. 2020 

rugpjūčio 28. <http://www.delfi.lt> 

70. Po rekordinio atvejų skaičiaus Čaplinsko žinia: situacija sparčiai blogės, žmonės 

nebenori atskleisti savo kontaktų. Laida „Delfi rytas“ 2020 rugpjūčio 28. 

<http://www.delfi.lt> 

71. Saulius Čaplinskas. Ką žinome ir kas dar neatsakyta po 7 mėnesių apie COVID-19? 

Lietuvos rytas. 2020 rugpjūčio 26. <http://www.lrytas.lt> 

72. ULAC vadovą stebina ribojimai dėl koronaviruso: pagrindinė taisyklė – ne kaukė: 

[pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku 

/užrašė] Aurimas Perednis. Laida. „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva. 2020 rugpjūčio 

26. <http://www.delfi.lt> 

73. Papiktino absurdiška SAM tvarka: persirgo COVID-19, bet grįžusi iš užsienio turi 

izoliuotis; [pokalbis su VUL Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadove prof. dr. 

Ligita Jančoriene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė]. Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 rugpjūčio 25. <http://www.tv3.lt> 

74. Verygos argumentai medikų visai neįtikino: nori konkrečių atsakymų: [pokalbis su 

Lietuvos medikų sąjūdžio vadove Živile Gudlevičiene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktorium Saulium Čaplinsku, Higienos instituto atstove Sandra Mekšriūnaite]. 

Dalia Plikūnė. Delfi. 2020 rugpjūčio 25. <http://www.delfi.lt> 

75. Kodėl Latvija su „korona“ tvarkosi geriau? interviu. LR laida rusų kalba. 2020 

rugpjūčio 24. <http://www.lrt.lt> 

76. S.Čaplinskas įminė A.Verygos mįslę - kodėl Latvija su „korona“ tvarkosi geriau. . Irena 

Babkauskienė. Respublika. 2020 rugpjūčio 22. <http://www.respublika.lt> 

77. Kodėl latviams ir estams su COVID-19 sekasi kovoti geriau? (apie tai kalbėjo sveikatos 

apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius prof. Saulius Čaplinskas ir Vilniaus universiteto profesorius Vytautas 

Kasiulevičius. LR laida “Aktualijų studija”. 2020 rugpjūčio 20. <http://www.lrt.lt> 

78. Išaugus COVID-19 atvejų skaičiui, Čaplinskas absurdu laiko eiles dėl tyrimų: 

uždavinys – kuo greičiau diagnozuoti infekuotą asmenį. Mindaugas Jackevičius. LRT 

laida „Dienos tema“. 2020 rugpjūčio 13. <http://www.lrt.lt> 

79. Pasienyje reikia realios patikros, o ne registracijos: interviu. Laisvės TV. 2020 

rugpjūčio 12. <http://www.laisvestv.lt> 

80. Čaplinskas: laikas suprasti, jog COVID-19 įsitvirtino žmonių populiacijoje, reikia 

išmokti su juo gyventi. LRT radijas. 2020 rugpjūčio 9. <http://www.lrt.lt> 

81. Kaukių dėvėjimo priešininkai klaidina: valdžia apmokestino orą ir žaloja sveikatą: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Delfi. 2020 rugpjūčio 7. <http://www.delfi.lt> 

82. S. Čaplinskas apie situaciją šalyje: žmonės pikti ir pavargę nuo gyvenimo baimėje. 

Diena. 2020 rugpjūčio 6. <http://www.diena.lt> 

83. Čaplinskas įspėja: vaikai gali būti pagrindiniai koronaviruso pandemijos varikliai. TV3 

naujienų portalas. 2020 rugpjūčio 5. <http://www.tv3.lt> 

84. Daugiabučiuose – koronaviruso grėsmė: (anot Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriaus Sauliaus Čaplinsko, dažniausiai žmonės COVID-19 užsikrečia namų 

aplinkoje arba darbo kolektyvuose). Lietuvos rytas. 2020 rugpjūčio 4. 

<http://www.lrytas.lt> 

85. Ne, pusmečio senumo interviu „kaukių sąmokslo“ neatskleidžia: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vilius 

Petkauskas. 15 min. 2020 rugpjūčio 1. <http://www.15 min.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
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http://www.delfi.lt/
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http://www.respublika.lt/
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86. Šiemet smarkiai padidėjo sergamumas erkiniu encefalitu: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku}. ULAC. 2020 liepos 31. 

<http://www.ulac.lt> 

87. Viską pakeitė naujos žinios apie koronavirusą: nauji moksliniai tyrimai įrodė, kiek 

naudingos kaukės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Saulium 

Čaplinsku, sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro Vilniaus departamento direktore Rolanda Lingiene]. Delfi. 2020 liepos 

29. <http://www.delfi.lt> 

88. Pranešus apie dramatiškai besikeičiančią situaciją, Čaplinsko vertinimas: virusas bus 

visą laiką prie kaukių teks priprasti: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro Vilniaus departamento vadove, epidemiologe Rolanda Lingiene, Užkrečiamų 

ligų ir AIDS centro direktorium prof. Saulium Čaplinsku / užrašė] Simona 

Voveriūnaitė. Delfi. 2020 liepos 29. <http://www.delfi.lt> 

89. Sveikatos specialistai: požiūrį į kaukių dėvėjimą pakeitė naujos žinios apie 

koronavirusą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku]. 15 min. 2020 liepos 29. <http://www.15 min.lt> 

90. Vyriausybė sugriežtino kaukių dėvėjimą – nuo šeštadienio – rugpjūčio 1-os dienos – su 

jomis privaloma būti viešajame transporte, uždarose prekybos vietose, prekybos 

centruose, paslaugų teikimo vietose. Kaukės nebus privalomos viešojo maitinimo 

įstaigose bei sporto ir kultūros renginiuose: interviu. LRT. 2020 liepos 29. 

<http://www.lrt.lt> 

91. Kuo pavojingas hepatito virusas, kokia situacija Lietuvoje ir kaip jo išvengti: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi rytas. 

2020 liepos 28. <http://www.delfi.lt> 

92. Šunims apkandžiojus būtina nedelsiant kreiptis į medikus dėl pasiutligės rizikos: 

[pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Alfa. 2020 liepos 24. <http://www.alfa.lt> 

93. Prakalbus apie privalomą kaukių dėvėjimą – vaistininkų žinia: skelbia, kaip lietuviai 

ruošiasi antrajai bangai Pasakė, kam ir kur kaukes reikėtų dėvėti jau dabar: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Indrė 

Naureckaitė. Lietuvos rytas. 2020 liepos 24. <http://www.ulac.lt> 

94. Patarė, ką daryti, jei apkandžiojo gyvūnas ir išvardijo pasiutligės požymius: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 

2020 liepos 23. <http://www.lrytas.lt> 

95. Gidas, kaip apsisaugoti nuo erkių ir jų platinamų ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Inga Saukienė. 15 min. 

2020 liepos 23. <http://www.15 min.lt> 

96. Profesorius – apie tai, ar Lietuva išlaikė pirmąjį koronaviruso egzaminą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kauno.diena. 

2020 liepos 22. <http://www.kaunodiena.lt> 

97. Sužinokite, ar priklausote pneumokokinės infekcijos rizikos grupei - priklauso 

nemokami skiepai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 liepos 9. <http://www.ulac.lt> 

98. Nepriklausomi ekspertai įvertino Lietuvos pastangas kovojant su pandemija: lenkia tik 

kelios šalys pakartoti karantiną būtų didelė klaida? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktorium Sauliumi Čaplinsku, Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro Vilniaus departamento vadove Rolanda Lingiene / užrašė] Jogintė Užusienytė. 

Delfi. 2020 liepos 8. <http://www.delfi.lt> 

99. Profesorius – apie koronavirusą: per anksti apsidžiaugėme, gali vėl tekti nešioti kaukes: 

[pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. habil. dr. infektologu Alvydu 

Laiškoniu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium, profesorium Sauliumi 

Čaplinsku, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktoeė 

http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrytas.lt/
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Rolanda Lingiene / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 liepos 8. 

<http://www.delfi.lt> 

100. Profesorius: bet kokios pandemijos pabaiga dažniausiai priklauso nuo kelių veiksnių: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 

2020 birželio 30. <http://www.delfi.lt> 

101. S. Čaplinskas: COVID-19 pandemijos pabaiga priklauso nuo kelių veiksnių. Diena. 

2020 birželio 30. <http://www.diena.lt> 

102. Medikai pastebi aktyviai plintančią infekcinę ligą: tėvams siūloma internete pažiūrėti, 

kaip atrodo kosulys; [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. tv3 naujienų portalas 2020 birželio 28. <http://www.tv3.lt> 

103. Ruošiatės keliauti – nepamirškite tarptautinio skiepijimo pažymėjimo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 

portalas. 2020 birželio 23. <http://www.tv3.lt> 

104. Medikai įspėja planuojančius keliones į užsienį: neturėdami šio dokumento, į šalį galite 

būti neįleisti. [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Delfi. 2020 birželio 23. <http://www.delfi.lt> 

105. Ruošiatės keliauti – nepamirškite tarptautinio skiepijimo pažymėjimo: [pokalbis su . 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 

birželio 22. <http://www.ulac.lt> 

106. Čaplinskas: kol kas tikėtina, kad koronavirusas kis ir mutuos į švelnesnę pusę. Rasa 

Tapinienė. LRT televizijos laida „Dienos tema“. 2020 birželio 22. <http://www.lrt.lt> 

107. Čaplinskas apie tai, kaip gyvensime su COVID-19: yra 3 scenarijai. TV3 naujienų 

portalas. 2020 birželio 18. <http://www.tv3.lt> 

108. S. Čaplinskas: šis virusas staiga atskleidžia naujas agresyvias savybes. Klaipeda.diena. 

2020 birželio 15. <http://www.klaipedadiena.lt> 

109. S. Čaplinskas: šis virusas staiga atskleidžia naujas agresyvias savybes. Kauno diena. 

2020 birželio 15.  <http://www.kaunodiena.lt> 

110. Mokslininkų teigimu, 50 užsikrėtimų per parą rodytų antrosios COVID–19 bangos 

pradžią; [pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorium Mindaugu 

Stankūnu, profesorium Saulium Čaplinsku / užrašė] Joana Lapėnienė, Kristina Karlonė. 

LRT laida „Savaitė“. 2020 birželio 14. <http://www.lrt.lt> 

111. Kiekvienas iš mūsų virusą galime platinti to nežinodami: besimptomių atvejų nepavyks 

išvengti. [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2020 birželio 13. 

<http://www.delfi.lt> 

112. Pasakyta/Padaryta. Planą kompensuoti skiepus nuo erkinio encefalito sustabdė 

koronavirusas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Beatričė Bankauskaitė. 15min. 2020 birželio 11. <http://www.15 

min.lt> 

113. Pavojus dėl užkrečiamųjų ligų: kokių dar protrūkių galime sulaukti? [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi laida 

“Gyvai 24/7”. 2020 birželio 11. <http://www.delfi.lt> 

114. S. Čaplinskas: dabar svarbiausia rsti, kur virusas „miega“. Kauno diena. 2020 birželio 

11. <http://www.kaunodiena.lt> 

115. Pasaulyje – rekordinis koronaviruso sergamumas: gyventi, kaip anksčiau, negalėsime 

dar bent metus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė]  Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 birželio 10. <http://www.delfi.lt> 

116. S. Čaplinskas: naujų COVID-19 atvejų pasaulyje daugėja greičiau nei bet kada 

anksčiau. Klaipėda.diena. 2020 birželio 8. <http://www.klaipedadiena.lt> 

117. Po koronaviruso gali sugrįžti kitos užkrečiamosios ligos: interviu. LNK. 2020 birželio 

8. <http://www.lnk.lt> 

118. S. Čaplinskas: naujų COVID-19 atvejų pasaulyje daugėja greičiau nei bet kada 

anksčiau. Kauno diena. 2020 birželio 8. <http://www.diena.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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http://www.lrt.lt/
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119. Profesorius Čaplinskas pasidalijo gera naujiena: artėjama prie vakcinos atradimo nuo 

COVID-19. TV3 naujienų portalas. 2020 birželio 7. <http://www.tv3.lt> 

120. Su apsauga nereikia persistengti, bet nepamirškime, kad virusas dar nedingo: interviu. 

Lietuvos ryto tv laida “Lietuvos diena”. 2020 birželio 6. <http://www.lrytas.lt> 

121. Infekcinė liga, nuo kurios miršta milijonai: kaip atpažinti ir išvengti tuberkuliozės? 

[pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Delfi laida “Gyvai 24/7”. 2020 birželio 6. <http://www.delfi.lt> 

122. Prof. Saulius Čaplinskas: Neapsieita be sensacingumo. Irena Babkauskienė. Respublika. 

2020 birželio 5. <http://www.respublika.lt> 

123. Pandemijos suvaldymo kaina. Kitomis ligomis sergantys žmonės nebetyli: „Absurdas, 

kas vyksta gydymo įstaigose“: [pokalbis su Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos (LGVS) 

prezidentu, Vilniaus Centro poliklinikos direktoriumi doc. dr. Kęstučiu Štaru, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Inga 

Saukienė, Indrė Pepcevičiūtė. 15min. 2020 birželio 5. <http://www.15 min.lt> 

124. Profesorius – apie tai, kodėl svarbu atlikti pakartotinius koronaviruso tyrimus: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 

2020 birželio 5. <http://www.kaunodiena.lt> 

125. Veryga tapo pasitikėjimo reitingo lyderiu: sociologė teigia, kad tai laikina: (susisteminti 

apklausos duomenys rodo, kad pandemijos sukeltos krizės metu šoktelėjo ne tik A. 

Verygos reitingas, viruso plitimo bei valdymo situacijas komentavę medikai Saulius 

Čaplinskas (4,1 proc.) bei Vytautas Kasiulevičius (3,3 proc.). Benas Brunalas. LRT. 

2020 birželio 4. <http://www.lrt.lt> 

126. Specialistai perspėja: jei negrįšime prie planinių skiepų vaikams, gresia infekcinių ligų 

protrūkiai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku]. 15 min. 2020 birželio 4. <http://www.15 min.lt> 

127. Čaplinskas: praėjus pusmečiui nuo pandemijos pradžios dar daug nežinome apie 

koronavirusą. TV3. 2020 birželio 3. <http://www.tv3.lt> 

128. Sveikata. Kodėl teigiama, kad rūkymas atima 10 m. gyvenimo ir kokių užkratų 

aptinkama donorų kraujyje? Interviu. LRT radijas. 2020 birželio 3. <http://www.lrt.lt> 

129. S. Čaplinskas išdėstė, ką apie koronavirusą jau žinome, o kas vis dar yra paslaptis. 

Diena. 2020 birželio 3. <http://www.diena.lt> 

130. S. Čaplinskas išdėstė, ką apie koronavirusą jau žinome, o kas vis dar yra paslaptis. 

Kauno diena. 2020 birželio 3. <http://www.kaunodiena.lt> 

131. Dėl pandemijos pasaulyje sutriko imunizacijos paslaugų tiekimas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 

birželio 1. <http://www.ulac.lt> 

132. S. Čaplinskas: dauguma žmonių mirs ne dėl koronaviruso, o dėl netiesioginės žalos. 

Kauno diena. 2020 birželio 1. <http://www.kaunodiena.lt> 

133. Didžiausios visų laikų pandemijos: kas padėjo jas įveikti? [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 birželio 1.  

<http://www.delfi.lt> 

134. Čaplinskas apie koronavirusą: pandemija gali pasižymėti tuo, kad žmonės mirs dėl 

netiesioginės žalos. TV3 naujienų portalas. 2020 birželio 1. <http://www.tv3.lt> 

135. S. Čaplinskas: dauguma žmonių mirs ne dėl koronaviruso, o dėl netiesioginės žalos. 

Diena. 2020 birželio 1. <http://www.diena.lt> 

136. Dėl pavėluotų skiepų – galimybė grįžti grėsmingoms ligoms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Urtė 

Korsakovaitė. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 gegužės 31. <http://www.lrt.lt> 

137. Specialistai pasakė, kaip teisingai ištraukti erkę: įsidėmėkite visam laikui: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 2020 

gegužės 29. <http://www.tv3.lt> 

138. Iki birželio vidurio gyvensime karantine: ekspertai aiškina, ar buvo verta jį tęsti: 

[pokalbis su Premjeru Sauliumi Skverneliu, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų 
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centro vyriausiąja mokslo darbuotoja prof. Aurelija Žvirbliene, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, „Luminor“ banko vyriausiuoju 

ekonomistu Žygimantu Mauricu, Liberalų sąjūdžio vadovu Eugenijum Gentvilu, 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene, Lietuvos 

darbdavių konfederacijos prezidentu Danu Arlausku, Lietuvos profesinės sąjungos 

„Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičiene]. TV3. 2020 gegužės 28. 

<http://www.tv3.lt> 

139. Ar galima koronavirusu užsikrėsti per akis? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2020 gegužės 28. 

<http://www.kaunodiena.lt> 

140. Ar galima koronavirusu užsikrėsti per akis? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 28. 

<http://www.diena.lt> 

141. Skiepijimams nuo erkinio encefalito karantinas didelės įtakos neturėjo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi, medicinos mokslų 

daktaru, Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 28. <http://www.diena.lt> 

142. Profesorius – apie tyrimus, kurie gali padėti išsiaiškinti, kaip išplito COVID-19: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Kauno diena. 2020 gegužės 27. <http://www.kaunodiena.lt> 

143. Gal užtektų 11 dienų izoliacijos? [komentuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius Saulius Čaplinskas / užrašė] Vidmantas Misevičius. Respublika. 2020 

gegužės 27. <http://www.respublika.lt> 

144. Socialdemokratų sąrašo nauji veidai – Lazutka, Čaplinskas, Kaluginas papildyta 

Lazutkos, Čaplinsko komentarais. Dalia Plikūnė. Delfi. 2020 gegužės 27. 

<http://www.delfi.lt> 

145. Profesorius – apie tyrimus, kurie gali padėti išsiaiškinti, kaip išplito COVID-19: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 27. <http://www.diena.lt> 

146. Profesorius apie COVID-19: yra nemaža rizika, kad rudenį susirgimų skaičius išaugs. 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Kauno diena. 2020 gegužės 26. <http://www.kaunodiena.lt> 

147. Profesorius apie COVID-19: yra nemaža rizika, kad rudenį susirgimų skaičius išaugs. 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 26. <http://www.diena.lt> 

148. Kada ir kokios naujos COVID-19 bangos tikėtis ir kaip gyvensime vasarą? Interviu. 

Laida „DELFI dėmesio centre“. 2020 gegužės 26. <http://www.delfi.lt> 

149. Donorinio kraujo infekuotumas mažėja ; [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 gegužės 25. <http://www.ulac.lt> 

150. Specialistai: donorinio kraujo infekuotumas mažėja: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2020 

gegužės 25. <http://www.kaunodiena.lt> 

151. Profesorius apie „nulinio“ paciento identifikacijos tyrimą: jis neduos jokios naudos: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 25. <http://www.diena.lt> 

152. Naujai viruso bangai rudenį reikia ruoštis jau dabar: modernios priemonės patikrai 

pasieniuose jau egzistuoja: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio centre“. 

2020 gegužės 25. <http://www.delfi.lt> 

153. Imuniteto pasai: estai ima testuoti naujovę, Veryga kol kas į tai žiūri atsargiai: [pokalbis 

su Lietuvos sveikatos apsaugos ministru Aurelium Veryga, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Reda Gilytė. LRT TV naujienų 

tarnyba. 2020 gegužės 23. <http://www.lrt.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
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http://www.delfi.lt/
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154. Veryga pasakė, ar skiepai nuo koronaviruso galėtų būti privalomi: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė 

Tavoraitė. TV3. 2020 gegužės 22. <http://www.tv3.lt> 

155. Profesorius: kuo remiantis teigiama, kad besimptomių atvejų Lietuvoje mažai? 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 22. <http://www.diena.lt> 

156. Profesorius apie mokslininkų bandymus sukurti vakciną nuo COVID-19: yra gerų 

naujienų: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 22. <http://www.diena.lt> 

157. Koronaviruso debesys virš Lietuvos: ekspertai lygina su loterija ir vardija svarbiausius 

žingsnius: [pokalbis su Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentu Liutauru Labanausku, 

Vilniaus universiteto profesoriumi infektologu Arvydu Ambrozaičiu, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuviene, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Tadas Ignatavičius. 

Lietuvos rytas. 2020 gegužės 22. <http://www.lrytas.lt> 

158. Profesorius Čaplinskas pasidalijo gera naujiena: artėjama prie vakcinos atradimo nuo 

COVID-19. TV3 naujienų portalas. 2020 gegužės 22. <http://www.tv3.lt> 

159. VU profesorė Žvirblienė: vasaros sezonas yra būtent tas laikas, kai galima švelninti 

karantiną: [pokalbis su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro vyriausiaja mokslo 

darbuotoja prof. Aurelija Žvirbliene ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Rasa Tapinienė, LRT laida „Dienos tema“. 2020 

gegužės 21. <http://www.lrt.lt> 

160. Dėl karantino nutraukimo – du kardinaliai skirtingi scenarijai: arba dabar, arba po dvejų 

metų: [pokalbis su Premjeru Sauliumi Skverneliu, sveikatos apsaugos ministru 

Aurelijumi Veryga, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku, medicinos mokslų daktaru, profesoriumi Vytautu Usoniu / užrašė] Gintarė 

Bakūnaitė. Delfi. 2020 gegužės 21. <http://www.delfi.lt> 

161. S. Čaplinskas: įrodyta, kad COVID-19 turi panašumų su tymais. Diena. 2020 gegužės 

21. <http://www.diena.lt> 

162. Čaplinskas apie koronaviruso pavojus: lauke saugiau nei biure ar parduotuvėje. TV3 . 

naujienų portalas. 2020 gegužės 20. <http://www.tv3.lt> 

163. Čaplinskui sukritikavus policijos naudojamus alkotesterius, policija laikinai jų atsisako. 

Paulius Vaitekėnas. LRT radijas. 2020 gegužės 20. <http://www.lrt.lt> 

164. S. Čaplinskas: peršalimu sirgę žmonės gali turėti tam tikrą imunitetą nuo COVID-19? 

Diena. 2020 gegužės 20. <http://www.diena.lt> 

165. Čaplinskas apie renginius: net ir atviroje erdvėje virusas netruktų išplisti. Marius 

Zaremba. TV3. 2020 gegužės 20. <http://www.tv3.lt> 

166. Čaplinskas rėžė Verygai dėl testavimo kvotų ir vis tęsiamo karantino: negalime taip 

gyventi amžinai. Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 gegužės 20. <http://www.tv3.lt> 

167. Profesoriui S.Čaplinskui sunerimus dėl bekontakčių alkotesterių, policija jų laikinai 

atsisako. 15 min. 2020 gegužės 20. <http://www.15 min.lt> 

168. Profesorius S. Čaplinskas įspėjo: „Šiuo metu geriau nesilankyti kirpykloje“. Lietuvos 

rytas. 2020 gegužės 20. <http://www.lrytas.lt> 

169. S. Čaplinskas įspėja: šiuo metu kirpyklose geriau nesilankyti. Klaipeda.diena. 2020 

gegužės 18. <http://www.klaipedadiena.lt> 

170. Čaplinskas apie koronavirusą ir plaukus: ypač moteris tai nuliūdins. TV3 naujienų 

portalas. 2020 gegužės 18. <http://www.tv3.lt> 

171. Antra koronaviruso banga jau kyla kai kuriose šalyse: interviu. TV3. 2020 gegužės 18. 

<http://www.tv3> 

172. Čaplinskas: COVID-19 pėdsakų randama daug daugiau organų ir spermoje. Delfi. 2020 

gegužės 17. <http://www.delfi.lt> 

173. S. Čaplinskas apie COVID-19: kaip didysis įsibrovėlis puola visus organus. Diena. 

2020 gegužės 17. <http://www.diena.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.klaipedadiena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
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174. S. Čaplinskas paaiškino, kodėl Rytų Europos šalys yra atsparesnės koronavirusui. 

Danutė Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 gegužės 16. <http://www.lrytas.lt> 

175. Profesorius: apribojimus panaikinančios šalys turėtų pasimokyti iš Švedijos klaidų: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 

2020 gegužės15. <http://www.diena.lt> 

176. Koronavirusas neaplenkia ir vaikų: baigiasi rimtomis širdies komplikacijomis: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 

TV3 naujienų portalas. 2020 gegužės 14. <http://www.tv3.lt> 

177. Čaplinskas: atsiranda vis daugiau duomenų, kad net ir vaikams ši liga gali būti mirtina 

nėra jokių garantijų, kad persirgus koronavirusu, atsiranda imunitetas: [Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė] 

Agnė Vasiliauskaitė. Laida „DELFI diena“. 2020 gegužės 15. <http://www.delfi.lt> 

178. Čaplinskas apie populiacinį COVID-19 testavimą: PGR tyrimas be serologinių – išmesti 

žmogiškieji ir finansiniai resursai / kalbino ir užrašė Nemira Pumprickaitė. LRT laida 

„Dienos tema“. 2020 gegužės 14. <http://www.lrt.lt> 

179. S. Čaplinskas: klaidinga manyti, kad COVID-19 aplenks vaikus. Diena. 2020 gegužės 

14. <http://www.diena.lt> 

180. S. Čaplinskas atskleidė, kaip elgtis su vienkartinėmis ir daugiakartinėmis kaukėmis. 

Lietuvos rytas. 2020 gegužės 14. <http://www.lrytas.lt> 

181. Kaukių nešiojimas nebeprivalomas: Čaplinskas paaiškina kaip išlikti saugiems. LRT 

radijo laida „Ryto garsai“. 2020 gegužės 14. <http://www.lrt.lt> 

182. S. Čaplinskas pateikė gaires, kaip pereiti nuo karantino režimo prie įprasto gyvenimo. 

Kauno diena. 2020 gegužės 13. <http://www.kaunodiena.lt> 

183. Kova su koronavirusu: atsipalaiduoti visiškai nevalia: interviu. Delfi diena. 2020 

gegužės 13. <http://www.delfi.lt> 

184. Unikauskas ir Čaplinskas ragina neatleisti vadelių: antra ataka visada baisesnė už pirmą, 

tai yra dėsnis. Indrė Česnauskaitė. LRT laida „Klauskite daktaro“. 2020 gegužės 13. 

<http://www.lrt.lt> 

185. Kiek patikimas naujojo koronaviruso testavimas? [pokalbis su Respublikinės Kauno 

ligoninės (RKL) Slaugos klinikos vadove Lina Urbiete, RKL atstove Jūrate 

Kuzmickaite, Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos vadove profesore Astra 

Vitkauskiene, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriumi Vytautu 

Kasiulevičiumi, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesorium Saulium 

Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos vyriausiaja specialiste 

Justina Petravičiene / užrašė] Vaida Lanauskaitė. Diena. 2020 gegužės 12. 

<http://www.diena.lt> 

186. S. Čaplinskas pateikė gaires, kaip pereiti nuo karantino režimo prie įprasto gyvenimo. 

Diena. 2020 gegužės 13. <http://www.diena.lt> 

187. Nors kalbama apie antrą COVID-19 bangą, specialistai pabrėžia: priemonės neturėtų 

prasilenkti su sveiku protu: [kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė 

Rolanda Lingienė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė prof. 

Aurelija Žvirblienė, Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė prof. Ligita 

Jančorienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. Saulius Čaplinskas, 

Žmogaus studijų centro vadovas dr. Gintaras Chomentauskas]. LRT televizijos laida 

„Forumas“. 2020 gegužės 12. <http://www.lrt.lt> 

188. S. Čaplinskas pasidalijo įžvalgomis, kaip galima greičiau prikelti ekonomiką. Diena. 

2020 gegužės 12. <http://www.diena.lt> 

189. Ar bus antra COVID-19 banga? Dėl ko labiausiai nerimauja mokslininkai? interviu. 

LRT laida”Klauskite daktaro”. 2020 gegužės 11. <http://www.lrt.lt> 

190. S. Čaplinskas: norint apsisaugoti nuo COVID-19, dviejų metrų atstumo gali nepakakti. 

Diena. 2020 gegužės 11. <http://www.diena.lt> 

191. Nėra jokių prielaidų manyti, kad virusas dingo: interviu. Lietuvos ryto laida “24/7”. 

2020 gegužės 10. <http://www.lrytas.lt> 

http://www.lrytas.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
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192. Net ir atšaukus karantiną, kai kuriems žmonėms dar dvejus metus gali tekti išskirtinai 

saugotis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Vilniaus universiteto 

profesorium Vytautu Kasiulevičium / kalbino ir užrašė] Urtė Korsakovaitė, Aina 

Mizgirdė. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 gegužės 9. <http://www.lrt.lt> 

193. S. Čaplinskas: kodėl vieniems žmonėms pasireiškia COVID-19 simptomai, o kitiems – 

ne? Diena. 2020 gegužės 8. <http://www.diena.lt> 

194. Apie COVID-19 plitimą: interviu. LNK laida „Kakadu“. 2020 gegužės 8. 

<http://www.lnk.lt> 

195. Čaplinskas: kodėl vieniems žmonėms pasireiškia koronaviruso simptomai, o kitiems – 

ne? TV3 naujienų portalas. 2020 gegužės 8. <http://www.tv3.lt> 

196. S. Čaplinskas negaili kritikos sprendimui pratęsti karantiną: ar skaitėte argumentus? 

Klaipeda.diena. 2020 gegužės 7. <http://www.klaipedadiena.lt> 

197. S. Čaplinskas negaili kritikos sprendimui pratęsti karantiną: ar skaitėte argumentus? 

Diena. 2020 gegužės 7. <http://www.diena.lt> 

198. Čaplinskas kritikuoja sprendimą pratęsti karantiną: jūs matėte, kokie argumentai? TV3 

naujienų portalas. 2020 gegužės 7. <http://www.tv3.lt> 

199. Net ir gerai atliekami tyrimai turi 30-40 procentų paklaidą: interviu. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. 2020 gegužės 6. <http://www.lrytas.lt> 

200. Vienas sostinės bendrabutis gali virsti koronaviruso židiniu: prašoma jame gyvenančių 

atsiliepti: (ULAC vadovas, profesorius Saulius Čaplinskas yra sakęs, kad laboratoriniai 

testai irgi nėra tikslūs, – maždaug 30 proc. atvejų parodo klaidingai neigiamą rezultatą, 

nes virusas jau būna nukeliavęs tolyn organizmu, o tiriama nosiaryklė). Gabrielė 

Grinkaitė, Vytautė Merkytė. Delfi. 2020 gegužės 6. <http://www.delfi.lt> 

201. Feisbuke ragina nedėvėti kaukių ir baksnoja į oficialų leidinį: parodykite tai 

pareigūnams: (Saulius Čaplinskas Delfi pabrėžė, kad tokios rekomendacijos buvo 

paremtos būtent PSO, o taip pat JAV Ligų kontrolės centro (CDC) rekomendacijomis, 

kurias kartojo ir Sveikatos apsaugos ministerija. ULAC gali teikti tik rekomendacijas, 

kurios kinta pasikeitus aplinkybėms, tačiau nurodyti kaukių ir kitų apsaugos priemonių 

dėvėjimo tvarką gali tik vyriausybė bei atskiros ministerijos). Vaidas Saldžiūnas. Delfi. 

2020 gegužės 5. <http://www.delfi.lt> 

202. Prof. Čaplinskas apie naujus koronaviruso simptomus: 30 proc. sulaukę neigiamo 

tyrimo atsakymo džiaugtis neturėtų: [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą prof. 

Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Laida „DELFI 

diena“. 2020 gegužės 5. <http://www.delfi.lt> 

203. Čaplinskas apie kaukių nešiojimą: būnant su kauke susirgimo COVID-19 tikimybė gali 

sumažėti iki 1,5 proc. LRT radijas. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

204. Ekspertai apie paslaptingą COVID-19 ir būsimą vakciną: aišku viena – su virusu dar 

ilgai neatsisveikinsime: [pokalbis su PSO specialiuoju pasiuntiniu Europos regionui 

Vyteniu Povilu Andriukaičiu bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Rasa Tapinienė. LRT televizijos laida „Dienos 

tema“. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

205. Karantino ribojimus švelninančių šalių vyriausybės turi būti pasiruošusios naujam 

iššūkiui – kaip suvaldyti virusą ilguoju laikotarpiu. Sėkmė priklausys nuo valdžios ir 

visuomenės bendradarbiavimo, o svarbiausia – tarpusavio pasitikėjimo: interviu / Rasa 

Tapinienė kalbino PSO specialujį pasiuntinį Europos regionui Vytenį Povilą Andriukaitį 

ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių prof. Saulių Čaplinską. LRT Plius. 2020 

gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

206. Savaitgalį dešimtyje didžiųjų miestų buvo atliekamas išplėstinis testavimas dėl 

koronaviruso. Tokie tyrimai yra būdas nuraminti piliečius: interviu. LRT radijo laida 

„Ryto garsai“. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lnk.lt/
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207. Paaiškino, kaip medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso: tikimybė užsikrėsti 

sumažėja iki 1,5 proc. [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 gegužės 4. <http://www.delfi.lt> 

208. S.Čaplinskas paaiškino, kaip medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso. Gailė 

Jaruševičiūtė. Respublika. 2020 gegužės 4. <http://www.respublika.lt> 

209. Ekspertai: dar šiemet turėti vakciną nuo koronaviruso yra nerealu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku ir Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos vadove Aukse Mickiene./ užrašė] 

Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio centre. 2020 gegužės 4. 

<http://www.delfi.lt> 

210. Apie apsaugines kaukes; interviu. LR laida rusų kalba. 2020 gegužės 4. 

<http://www.lr.lt> 

211. Kaip skirtųsi gyvenimas gyvenant su vakcina ar be vakcinos nuo COVID-19: interviu. 

LRT laida “Panorama”. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

212. S. Čaplinskas paaiškino, kaip medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso. Gailė 

Jaruševičiūtė. Diena. 2020 gegužės 4. <http://www.diena.lt> 

213. Procentai ir skaičiai: S. Čaplinskas paaiškino, kada ir kaip ženkliai sumažėja tikimybė 

užsikrėsti. Lietuvos rytas. 2020 gegužės 4. <http://www.lrytas.lt> 

214. Apie COVID-19 plitimą: interviu. LR laida “Ryto garsai”. 2020 gegužės 4. 

<http://www.lr.lt> 

215. Apie kaukių nešiojimą: būnant su kauke susirgimo COVID-19 tikimybė gali sumažėti 

iki 1,5 proc. interviu. LRT. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

216. Šylant orams šį simptomą painioja su koronavirusu – ragina neapsigauti: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 

portalas. 2020 gegužės 3.  <http://www.tv3.lt> 

217. Dar ilgai į kiekvieną sutiktą žmogų reikės žiūrėti kaip į galimą koronaviruso nešiotoją: 

interviu. LRT. 2020 gegužės 2. <http://www.lrt.lt> 

218. Mokslininkė apie besimptomius koronaviruso atvejus: tylus priešas tiesiog įlenda į 

mūsų organizmą: [pokalbis su Sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Vilniaus 

universiteto Biotechnologijos instituto mokslininke prof. Aurelija Žvirbliene, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto infektologu prof. habil. dr. Alvydu Laiškoniu. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] 

Gabrielė Kloniūnaitė, Jovita Gaižauskaitė. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 balandžio 

29. <http://www.lrt.lt> 

219. Pranešė apie naujus koronaviruso simptomus: dėmės ant pirštų ir bėrimai: [pokalbis su . 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 

balandžio 28. <http://www.delfi.lt> 

220. S. Čaplinskas nurodė naujus COVID-19 simptomus: apie ligą įspėja ir bėrimai. Lietuvos 

rytas. 2020 balandžio 28. <http://www.lrytas.lt> 

221. Nauji koronaviruso simptomai: dėmės ant pirštų ir bėrimai: interviu. TV3. 2020 

balandžio 28. <http://www.tv3.lt> 

222. Saulius Čaplinskas apie erkinį encefalitą: 20 proc. užsikrėtusiųjų jaučia ilgalaikes 

pasekmes. Indrė Česnauskaitė. LRT televizijos laida „Labas rytas, Lietuva“ 2020 

balandžio 28. <http://www.lrt.lt> 

223. Profesorius apie COVID-19 nustatymą iš seilių: gal nelaukime ir imkimės iniciatyvos? 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 balandžio 27. <http://www.diena.lt> 

224. Čaplinskas ragina imtis efektyvesnio koronaviruso tyrimo: galėtų kiekvienas atlikti 

savarankiškai. TV3 naujienų portalas. 2020 balandžio 27. <http://www.tv3.lt> 

225. Abejojama dėl imuniteto persirgus koronavirusu: kuo ligos eiga lengvesnė, tuo didesnė 

tikimybė užsikrėsti dar kartą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 balandžio 26. 

<http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
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http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
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http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
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http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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226. Koronavirusas rado kelią į Amazonės džiungles, bet per užkrėstus testus juo 

neužsikrečiama: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aistė Meidutė. Delfi. 2020 balandžio 24. 

<http://www.delfi.lt> 

227. Ar turėsime keliauti su specialiais sveikatos pasais? S.Čaplinskas tai mato kaip galimą 

sprendimą. 15 min. 2020 balandžio 24.  <http://www.15 min.lt> 

228. Įnirtingai aiškina, kad 5G sukelia COVID-19: specialistas kraipo galvą – 5G Lietuvoje 

neįjungtas:[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Vytautė Merkytė. Delfi. 2020 balandžio 24. <http://www.delfi.lt> 

229. Į gimdyklą neįleidžiamiems vyrams siūlo alternatyvą – gimdymą stebėti per 

kompiuterio vaizdo kamerą: [pokalbis su Vilniaus gimdymo namų direktore Kornelija 

Mačiuliene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

kalbino  Mindaugas Jackevičius, parengė] Gabrielė Sagaitytė. LRT radijo laida 

„Aktualijų studija“. 2020 balandžio 23. <http://www.lrt.lt> 

230. Čaplinskas: karantino sąlygų švelninimas logiškas, bet neabejotinai turėsime išaugusį 

susirgimų skaičių / kalbino ir užrašė] Austėja Masiokaitė-Liubinienė. LRT radijas. 2020 

balandžio 23. <http://www.lrt.lt> 

231. Lietuvos populiacijos tyrimas dėl COVID-19 S. Čaplinskui kelia siaubą: pasirinktas 

netinkamas. 15min. 2020 balandžio 23. <http://www.15 min.lt> 

232. Ne, COVID-19 testai nekelia pavojaus užsikrėsti naujuoju koronavirusu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vilius 

Petkauskas. 15min. 2020 balandžio 23. <http://www.15 min.lt> 

233. S. Čaplinskas apie karantino švelninimą: turėsime išaugusį naujų susirgimų skaičių. 

Lukas Blekaitis. 2020 balandžio 23. <http://www.diena.lt> 

234. S.Čaplinskas: turėsime išaugusį naujų susirgimų skaičių. Lukas Blekaitis. Respublika. 

2020 balandžio 23. <http://www.respublika.lt> 

235. Čaplinskas – apie karantino švelninimą: žingsnis logiškas, tačiau turėsime išaugusį 

naujų susirgimų skaičių. Delfi. 2020 balandžio 23. <http://www.delfi.lt> 

236. Profesorius S. Čaplinskas įspėjo dėl naujo etapo Lietuvoje: „Viskas priklausys nuo 

dviejų žaidėjų“. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 23. <http://www.lrytas.lt> 

237. Kuo COVID-19 gresia nėščiosioms? interviu. LRT radijas. 2020 balandžio 22. 

<http://www.lrt.lt> 

238. S. Čaplinskas: penkios priemonės, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino.   Teodoras 

Biliūnas. Alfa. 2020-04-22. <http://www.alfa.lt> 

239. Apie saugojimąsi nuo COVID-19 nėštumo metu: : interviu. LRT radijo laida “Ryto 

garsai”. 2020-04-22. <http://www.lrt.lt> 

240. Ekspertai: Baltarusijos gyventojai pandemiją vertina rimčiau nei Lukašenka, dėl to 

situacija dar nėra kritinė: [pokalbis su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų instituto politologu Vyčiu Jurkoniu ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI 

dėmesio centre“. 2020 balandžio 21. <http://www.delfi.lt> 

241. S. Čaplinskas: ar pakartotinis užsikrėtimas COVID-19 turi kelti susirūpinimą? Diena. 

2020 balandžio 21. <http://www.diena.lt> 

242. Prof. S.Čaplinskas: ar pranešimai apie pakartotiną užsikrėtimą koronavirusu turi kelti 

susirūpinimą? 15 min. 2020 balandžio 21. <http://www.15 min.lt> 

243. Saviizoliacija nuo COVID-19: interviu. LNK. 2020-04-21. <http://www.lnk.lt> 

244. Milijonas ULAC interneto svetainės peržiūrų – šiemet rekordinis lankomumas: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

ULAC. 2020 balandžio 21. <http://www.ulac.lt> 

245. Specialistai perspėja: atšaukti karantiną per anksti: [pokalbis su Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuviene, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Audra Avižiūtė. LRT 

TV naujienų tarnyba. 2020 balandžio 20. <http://www.lrt.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
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246. Pasėjo abejonę, ar tyrimai dėl COVID-19 – tikslūs: A.Veryga teigia, kad jų nederėtų 

„pervertinti“: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. 15min. 2020 balandžio 20. <http://www.15 min.lt> 

247. Koronavirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. 2020 balandžio 20. 

<http://www.tv3.lt> 

248. Profesorius Čaplinskas pateikė 5 priemones, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino. 

Delfi. 2020 balandžio 20. <http://www.delfi.lt> 

249. S. Čaplinskas įvardijo penkias priemones, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino. Diena.  

2020 balandžio 20. <http://www.diena.lt> 

250. Profesorius S. Čaplinskas apie mokslui tikru iššūkiu tapusį COVID-19: „Susidūrėme su 

ypatingu monstru“. Tadas Ignatavičius. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 19. 

<http://www.lrytas.lt> 

251. Čaplinskas įvardijo, kokios gali būti pandemijos baigtys: viena labai neįtikima, kita 

pavojinga ir trečia labai ilga. LRT. 2020 balandžio 17. <http://www.lrt.lt> 

252. Apie COVID-19 užsikrėtimą Lietuvoje: interviu. LR, rusų laida. 2020 balandžio 16. 

<http://www.lr.lt> 

253. Prof. dr. Saulius Čaplinskas: dabartinė situacija – lyg vaikščiojimas lynu. Danas Nagelė. 

Respublika. 2020 balandžio 16. <http://www.respublika.lt> 

254. Čaplinskas įvardijo tris galimas pandemijos baigtis, viena jų – ypač pavojinga. TV3 

naujienų portalas. 2020 balandžio 15. <http://www.tv3.lt> 

255. Profesorius Čaplinskas: socialinių apribojimų, manau, niekada neatsisakysime. Jūratė 

Važgauskaitė. TV3. 2020 balandžio 14. <http://www.tv3.lt> 

256. Kaip saugotis COVID-19: interviu. Laisvės tv laida “Tiek žinių: kalba daktaras”. 2020 

balandžio 14. <http://www.laisvestv.lt> 

257. Čaplinskas: imunitetas koronavirusui turėtų susiformuoti, bet ne pas visus vienodai: (vis 

tik gan didelė dalis piliečių dar nesupranta, kodėl reikia laikytis socialinės distancijos, 

fizinės socialinės distancijos galų gale, kodėl reikia laikytis tam tikros kvėpavimo 

higienos). TV3. 2020 balandžio 14. <http://www.tv3.lt> 

258. Apie COVID-19 užsikrėtimą Lietuvoje ir Švedijoje: interviu. Lietuvos radijas, rusų 

kalba. 2020 balandžio 14. <http://www.lrt.lt> 

259. Ekspertai apie karantino švelninimą: norisi, bet baisu: [laidoje kalbėjo Vilniaus 

universiteto profesorius, Santaros klinikų Šeimos medicinos centro gydytojas Vytautas 

Kasiulevičius, Visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius profesorius Saulius Čaplinskas / kalbino] Edmundas Jakilaitis. Laida 

„DELFI dėmesio centre“. 2020 balandžio 14. <http://www.delfi.lt> 

260. Europa jau švelnina karantino priemones, kada ir nuo ko turi pradėti Lietuva: interviu. 

Delfi tv. 2020 balandžio 14. <http://www.delfi.lt> 

261. Už daugiausiai mirčių pasaulyje atsakinga infekcinė liga tuberkuliozė įsibėgėja lėtai ir 

nepastebimai: [pokalbis su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoju pulmonologu doc. Kęstučiu Miškiniu, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / kalbino 

profesorius Alvydas Unikauskas, parengė] Indrė Česnauskaitė. LRT televizijos laida 

„Klauskite daktaro“. 2020 balandžio 13. <http://www.lrt.lt> 

262. Vienoje siuvimo įmonėje Nemenčinėje pastarosiosmis dienomis išaiškintas 

koronaivruso židinys rodo, kad laikytis apsaugos priemonių yra labai svarbu: interviu. 

LRT radijas. 2020 balandžio 13. <http://www.lrt.lt> 

263. Planetoje egzistuoja trys koronaviruso tipai, nuo Uhano iki Meksikos – 10 viruso 

mutacijų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Delfi. 2020 balandžio 13. <http://www.delfi.lt> 

264. S. Čaplinskas paaiškino, kas nutrauktų koronaviruso grandinę: sąlyga paprasta. Danutė 

Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 13. <http://www.lrytas.lt> 
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http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
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265. COVID-19 pacientų gydymas pasveikusiųjų krauju: tokį metodą planuojama taikyti jau 

ir Lietuvoje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Patricija Kilminavičienė. LRT. 2020 balandžio 13. 

<http://www.lrt.lt> 

266. Saugokime nuo COVID-19 save ir kitus: interviu. LR. 2020 balandžio 13. 

<http://www.lr.lt> 

267. Ko piliečiai išmoko per nepriklausomybės metus ir kaip tai padeda kovojant su 

pandemija? interviu. LRT. 2020 balandžio 12. <http://www.lrt.lt> 

268. S. Čaplinskas paaiškino, kas nutrauktų koronaviruso grandinę: sąlyga paprasta. Danutė 

Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 12. <http://www.lrytas.lt> 

269. Profesorius pataria, kaip apsisaugoti nuo koronaviruso: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danas Nagelė. Respublika. 

2020 balandžio 11. <http://www.respublika.lt> 

270. Mokslininkai mano, kad virusas gali plisti kvėpuojant ir kalbant: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

Kembridže dirbančia virusologe, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU 

GMC) molekulinės biologijos alumne Ingrida Olendraite / kalbino ir užrašė] Patricija 

Kilminavičienė, LRT. 2020 balandžio 10. <http://www.lrt.lt> 

271. COVID-19 rekordai: kur rikiuojasi Lietuva? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra Lėka. Kauno diena. 2020 

balandžio 10. <http://www.kaunodiena.lt> 

272. COVID-19 rekordai: kur rikiuojasi Lietuva? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra Lėka. 15 min. 2020 balandžio 

10. <http://www.15 min.lt> 

273. Ekspertai aptiko galimą trečią COVID-19 plitimo būdą – virusą galima perduoti tiesiog 

kvėpuojant arba kalbant: interviu. LRT. 2020 balandžio 10. <http://www.lrt.lt> 

274. Epidemiologė – apie tai, kokias klaidas darome dėvėdami kaukes ir kaip tai daryti 

teisingai: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologe Daiva 

Razmuviene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku, 

vaikų ligų gydytoju Benediktu Jonuška / kalbino ir užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 

2020 balandžio 9. <http://www.lrt.lt> 

275. S. Čaplinskas nurodė, kaip nesupainioti koronaviruso su kita mirtinai pavojinga liga. 

Lietuvos rytas. 2020 balandžio 9. <http://www.lrytas.lt> 

276. Naudinga informacija: kaip atskirti koronavirusą nuo alergijos ir erkinio encefalito? 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

TV3 naujienų portalas. 2020 balandžio 8. <http://www.tv3.lt> 

277. „Tuščių ligoninių“ sąmokslas Lietuvą pasiekė iš už Atlanto: [pokalbis su Užkrečiamų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku/ užrašė] Vilius Petkauskas. 

15min. 2020 balandžio 8. <http://www.15 min.lt> 

278. Kaip atskirti, ar jums COVID-19, erkinis encefalitas ar sezoninė alergija? 

(Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas pasidalijo lentele, 

kurioje aiškiai išvardyti simptomai, būdinti erkiniam encefalitui, sezoninei alergijai ir 

COVID-19 alergijai). Delfi. 2020  balandžio 8. <http://www.delfi.lt> 

279. Ekspertų išvada: gali būti, kad koronavirusas plinta kvėpuojant: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 

balandžio 8. <http://www.delfi.lt> 

280. S. Čaplinskas – apie galimą trečią COVID-19 plitimo kelią. Diena. 2020 balandžio 8. 

<http://www.diena.lt> 

281. Tokio gydymo nuo koronaviruso ėmėsi ir Lietuva: pasveikę aukoja kraują: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Marius 

Zaremba. TV3. 2020 balandžio 8. <http://www.tv3.lt> 

282. S.Čaplinskas: gali būti trečias koronaviruso plitimo kelias – jį išskiriame tiesiog 

kvėpuodami. 15 min.  2020 balandžio 8.  <http://www.15 min.lt> 
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http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
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283. Ponad 80 proc. przypadków zakażeń są lokalne: interviu. Radio Wilno. 2020 balandžio 

8. <http://l24.lt> 

284. S. Čaplinskas nurodė galimą trečią COVID-19 plitimo kelią: koronavirusą platiname 

tiesiog kvėpuodami. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 8. <http://www.lrytas.lt> 

285. Nustatytas ir dar vienas tikėtinas viruso plitimo būdas, kai į aplinką jis patenka kartu su 

kalbant ar iškvėpiant susidarančiu aerozoliu. Tai reiškia, kad koronavirusas plinta 

tiesiog kvėpuojant : interviu. Lietuvos ryto tv.  2020 balandžio 8. <http://www.lrytas.lt> 

286. Čaplinskas: net ir nutraukus karantiną, nereiškia, kad bus atsisakyta izoliacijos, 

kontrolės ir sekimo priemonių. LRT televizijos laida „Forumas“. 2020 balandžio 7. 

<http://www.lrt.lt> 

287. Čaplinskas apie karantino švelninimą: atsipalaiduoti nereikia, tačiau laikantis taisyklių 

svarstyti galima. LRT radijas.2020 balandžio 7. <http://www.lrt.lt> 

288. Čaplinskas apie karantino švelninimą: iš pradžių suvokti tikrąjį ligos paplitimo mąstą. 

Goda Bandzaitė. TV3. 2020 balandžio 7. <http://www.tv3.lt> 

289. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Diena. 

2020 balandžio 7. <http://www.diena.lt> 

290. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Kauno 

diena. 2020 balandžio 7. <http://www.kaunodiena.lt> 

291. Atšilus orams išsiruošusiuosius į gamtą ragina suklusti: COVID-19 ir erkinio encefalito 

simptomai – labai panašūs: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2020 balandžio 7. 

<http://www.lrt.lt> 

292. S. Čaplinskas: daugiau nei 80 procentų visų užsikrėtimo atvejų yra vietiniai. Šiaulių 

kraštas. 2020 balandžio 7.  <http://www.skrastas.lt> 

293. Net ir nutraukus karantiną, nereiškia, kad bus atsisakyta karantino, izoliacijos ir sekimo 

priemonių: interviu. LRT.  2020 balandžio 7. <http://www.lrt.lt> 

294. Apie karantino švelninimą: iš pradžių reikėtų suvokti tikrąjį ligos paplitimo mastą: 

interviu. TV3. 2020 balandžio 7. <http://www.tv3.lt> 

295. ULAC vadovas: tikrasis užsikrėtusiųjų skaičius gali siekti keliasdešimt milijonų: 

[pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Diena.  2020 balandžio 7.  <http://www.diena.lt> 

296. COVID-19 plitimas Lietuvoje: interviu. Lietuvos radijas, laida “Ryto garsai“. 2020 

balandžio 7. <http://www.lr.lt> 

297. S.Čaplinskas: daugiau nei 80 proc. visų užsikrėtimo atvejų yra vietiniai. Respublika. 

2020 balandžio 7.  <http://www.respublika.lt> 

298. S. Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reikėtų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį koronavirusu. 

Alfa. 2020 balandžio 7. <http://www.alfa.lt> 

299. Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį koronavirusu. 

Delfi.  2020 balandžio 7. <http://www.delfi.lt> 

300. Saulius Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį 

koronavirusu. 15 min. 2020 balandžio 7. <http://www.15 min.lt> 

301. Kiekvienas žmogus turėtų būti vertinamas kaip galimai užsikrėtęs koronavirusu: : 

interviu. Lietuvos rytas, laida “Lietuva tiesiogiai“. 2020 balandžio 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

302. Prof. S. Čaplinskas pasiuntė pavojaus žinutę: 80 proc. užsikrėtimų koronavirusu 

Lietuvoje – vietiniai atvejai. Viktorija Rimaitė. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

303. Ekspertai įvertino, kurie verslai galėtų pradėti dirbti karantino metu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku, „Swedbank“ 

vyriausiuoju ekonomistu Nerijum Mačiuliu, finansų analitiku Mariumi Dubnikovu / 

užrašė] Paulius Viluckas. Delfi. 2020 balandžio 6. <http://www.delfi.lt> 

304. Žmonės nesupranta apsauginių priemonių prasmės – sutikę gatvėje pažįstamą, nusiima 

kaukę: interviu. LRT forumas. 2020 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

http://l24.lt/
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http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lrt.lt/
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 18 

305. Kuris verslas vėl galėtų pradėti dirbti karantino metu? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku].  Kas vyksta Kaune. 2020 balandžio 6. 

<https://kaunas.kasvyksta.lt/> 

306. COVID-19 plitimas Europoje: interviu. Lietuvos radijas, rusų laida. 2020 balandžio 6. 

<http://www.lr.lt> 

307. Profesorius – apie kone svarbiausią simptomą, iš kurio galima atpažinti koronavirusą: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena.  2020 balandžio 6. <http://www.diena.lt> 

308. Tuberkuliozė tyko kiekvieno iš mūsų: manoma, kad ja užsikrėtę maždaug trečdalis 

planetos gyventojų. Gera žinia ta, kad ne visi užsikrėtusieji iš tiesų suserga, tačiau 

blogoji – nuo šios ligos iki šiol miršta daugiausiai žmonių pasaulyje: interviu. LRT 

laida”Klauskite daktaro”. 2020 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

309. Ekspertai: vėl dirbti galėtų augalų, drabužių pardavėjai, lauko kavinės: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku, „Swedbank“ 

vyriausiuoju ekonomistu Nerijum Mačiuliu, Finansų analitiku Mariumi Dubnikovu / 

kalbino ir užrašė] Paulius Viluckas. LRT. 2020 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

310. Čaplinskas apie koronaviruso suvaldymą: Uhane veikė „ligų detektyvų“ komandos. 

TV3 naujienų portalas. 2020 balandžio 5. <http://www.tv3.lt> 

311. Lietuva koronaviruso tyrimų atlieka per mažai: interviu. LRT radijas. 2020 balandžio 5. 

<http://www.lrt.lt> 

312. Čaplinskas: vis dar nesuvokiame, kad neišmokome kitų šalių kovos su koronavirusu 

pavyzdžių. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2020 balandžio 5. <http://www.lrt.lt> 

313. Čaplinskas apie tai, kas virusą padėjo suvaldyti Kinijai ir Pietų Korėjai: naudojo „ligų 

detektyvų“ komandas. Delfi. 2020 balandžio 5. <http://www.delfi.lt> 

314. S.Čaplinskas: Kinijai ir Pietų Korėjai COVID-19 epidemiją padėjo suvaldyti „ligų 

detektyvų“ komandos.  15 min. 2020 balandžio 5. <http://www.15 min.lt> 

315. S. Čaplinskas turi receptą Lietuvai, kurio ėmusis nedelsiant, būtų galima sustabdyti 

koronavirusą Giedrė Balčiūtė. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 5.<http://www.lrytas.lt> 

316. Dabar reikėtų kuo greičiau testuoti, kad sužinotume, kiek žmonių įgijo imunitetą: 

interviu. Lietuvos ryto laida ”Lietuva tiesiogiai”. 2020 balandžio 5. 

<http://www.ltytas.lt> 

317. Čaplinskas kol kas optimistinių prognozių dėl COVID-19 nežada: mes dar tik kylame į 

viršų. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2020 balandžio 4. <http://www.lrt.lt> 

318. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Diena. 

2020 balandžio 4. <http://www.diena.lt> 

319. Saulius Čaplinskas: kaip, kas ir nuo ko užsikrečia koronavirusu. 15 min. 2020 balandžio 

4.  <http://www.15 min.lt> 

320. Profesorius Čaplinskas: pasaulyje daugėjant COVID-19 atvejų, aiškėja daugiau faktų 

apie infekcijos plitimą paaiškino, kas ir kaip užsikrečia. Delfi. 2020 balandžio 4. 

<http://www.delfi.lt> 

321. Persirgę naujuoju koronavirusu suserga ir vėl: kodėl tai įvyksta? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / parengė] Evelina 

Joteikaitė. Delfi. 2020 balandžio 3. <http://www.delfi.lt> 

322. Koronaviruso situacija Lietuvoje. Plitimo prognozė: interviu. Lietuvos radijas.  2020 

balandžio 3.  <http://www.lr.lt> 

323. Ar reikia dėvėti kaukę? Ekspertai vėl peržiūri gautas rekomendacijas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 2020 

balandžio 2. <http://www.lrt.lt> 

324. COVID-19: ką ir kodėl reikia daryti toliau? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 balandžio 2. <http://www.delfi.lt> 

325. S. Čaplinskas apie švedų kovą su koronavirusu: ar tikrai jie elgiasi teisingai? Kauno 

diena. 2020 balandžio 2. <http://www.kaunodiena.lt> 
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326. Čaplinskas apie „švedų modelį“: ten daugiausiai mirčių tarp Skandinavijos valstybių. 

TV3. 2020 balandžio 2. <http://www.tv3.lt> 

327. Čaplinskas: jeigu rekomenduojama nešioti kaukę, tai ir nešiokime patvirtintų atvejų 

skaičius – tik „nuoga statistika“. LRT. 2020 balandžio 2. <http://www.lrt.lt> 

328. Čaplinskas įspėja: panašu, kad iš 7 koronaviruso atvejų 6 gali likti nepastebėti. LRT 

radijas. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

329. Greitųjų koronaviruso testų jau galima rasti internete: ką būtina apie juos žinoti: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 balandžio 1. <http://www.delfi.lt> 

330. Kasiulevičius: kol kas matome, kad karantinas veikia, bet reikia ruoštis rudeniui: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Modesta Gaučaitė. LRT. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

331. Trumpinti kontakto laiką ir didinti atstumą – tikimybė užsikrėsti COVID-19 bus arti 

nulio: interviu. TV3. 2020 balandžio 1. <http://www.tv3.lt> 

332. Tikrųjų koronaviruso plitimo mastų Lietuvoje mes nežinome: interviu. LRT. 2020 

balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

333. Koronaviruso diagnostika plečiasi: interviu. LR. 2020 balandžio 1. <http://www.lr.lt> 

334. Svarstantiems per Velykas vykti pas artimuosius – aiškus profesoriaus S. Čaplinsko 

įspėjimas. Viktorija Rimaitė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 1. <http://www.lrytas.lt> 

335. ULAC vadovas: 6 iš 7 koronaviruso atvejų gali likti nepastebėti: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Delfi. 2020 balandžio 1. <http://www.delfi.lt> 

336. ULAC vadovas: 6 iš 7 koronaviruso atvejų gali likti nepastebėti: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Respublika. 2020 balandžio 1. <http://www.respublika.lt> 

337. Didžioji dalis koronaviruso atvejų taip ir lieka nenustatyti: interviu. LRT laida “Ryto 

garsai”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

338. Jei laikysimės taisyklių, užsikrėsti koronavirusu bus beveik neįmanoma: interviu. LRT 

laida “Klauskite daktaro”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

339. Įspėja, kas laukia karantiną pratęsus po Velykų: galime to neatlaikyti: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Lina 

Brazauskienė. TV3. 2020 kovo 31. <http://www.tv3.lt> 

340. Čaplinskas įspėja – daliai koronaviruso simptomai gali būti silpni, o tuomet gresia 

„slaptas“ infekcijos plitimas. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 30. 

<http://www.lrt.lt> 

341. Kokie galimi scenarijai Lietuvoje dėl COVID-19 infekcijos? interviu. LRT. 2020 kovo 

30. <http://www.lrt.lt> 

342. Ar įmanomas Italijos scenarijus Lietuvoje? Prof. M.Stankūnas pasidalijo prognozėmis: 

vienas mūsų trūkumas gali tapti pranašumu: [pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto profesoriumi Mindaugu 

Stankūnu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Inga Saukienė. 15min. 2020 kovo 30. <http://www.15 min.lt> 

343. Tokių Velykų Lietuvoje dar niekada nebuvo: profesorius išvardijo, ko šiukštu 

negalėsime daryti: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Ugnė Karaliūnaitė.Delfi. 2020 kovo 30. 

<http://www.delfi.lt> 

344. Čaplinskas apie tyrimus dėl koronaviruso: apimtys ir socialinės grupės turi būti labai 

plačios. TV3. 2020 kovo 30. <http://www.tv3.lt> 

345. Čaplinskas įspėja – daliai koronaviruso simptomai gali būti silpni, o tuomet gresia 

„slaptas“ infekcijos plitimas. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 30. 

<http://www.lrt.lt> 
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346. Trumpinti laiką ir didinti atstumą: jei laikysimės taisyklių, užsikrėsti koronavirusu bus 

beveik neįmanoma: interviu. LRT laida „Klauskite daktaro“. 2020 kovo 29. 

<http://www.lrt.lt> 

347. Čaplinskas – apie koronavirusą ir apsisaugojimą: virusas gali patekti pro kaukės šonus, 

lieka neapsaugotos akys. Lina Dranseikaitė. Panevėžio sekundė. 2020  kovo 29. 

<http://www.sekunde.lt> 

348. S. Čaplinskas: COVID-19 – solidarumo testas visiems. Lina Dranseikaitė. Sekundė.   

2020 kovo 29.  <http://www.sekunde.lt> 

349. Bendroji ligos simptomų grupė daug platesnė: tai apetito praradimas, kosulys su gausiu 

skrepliavimu, gerklės skausmas, sumišimas, galvos svaigimas, užgulusi nosis ar sloga, 

kvapo ar skonio netekimas, viduriavimas, pykinimas ir vėmimas, galvos skausmas, 

pilvo skausmai ir jo pūtimas, atsikosėjimas krauju: interviu. TV3.  2020-03-29. 

<http://www.tv3.lt> 

350. Valdžia klausyti nenorėjo. Dabar tenka: [pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita Siavris. Respublika. 2020 

kovo 29. <http://www.respublika.lt> 

351. Įvardijo ir daugiau netipinių koronavirusų simptomų: virškinimo sutrikimai gali būti 

vienas iš ženklų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Vytautė Merkytė. Delfi. 2020 kovo 29. <http://www.delfi.lt> 

352. Prof. dr. S.Čaplinskas atsako į dažniausius klausimus apie koronavirusą: pozityviai 

nuteikia keletas aspektų. 15 min. 2020 kovo 28. <http://www.15 min.lt> 

353. Ką šiandien jau žinome apie koronavirusą, kokios jo plitimo tendencijos ir prognozės: 

interviu. LRT Plius. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

354. Prof. S.Čaplinskas pateikė alternatyvą ilgalaikiam karantinui: karantinuojami ne visi 

žmonės. 2020 kovo 27. 15min. <http://www.15 min.lt> 

355. Prof. S.Čaplinskas pateikė alternatyvą ilgalaikiam karantinui: karantinuojami ne visi 

žmonės. 15 min. 2020 kovo 27. <http://www.15 min.lt> 

356. Apie COVID-19 plitimą: interviu. 2020 kovo 27. <http://www.tv3.lt> 

357. Gali būti taip, kad žmogus turėjo, o paskui pas jį atsirado antikūnai, o ne viruso RNR: 

interviu. LRT. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

358. ULAC vadovas apie koronaviruso klastingumą: sunku pasakyti, kaip ši infekcija elgsis 

vasaros laikotarpiu: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Nemira Pumprickaitė. LRT televizijos laida „Dienos 

tema“. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

359. Profesorius randa panašumų tarp koronaviruso ir ŽIV: abu užkratus sieja ne viena 

ypatybė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku. Delfi. 2020 kovo 26. <http://www.delfi.lt> 

360. Tarp ŽIV ir koronarovirusų veda ne vieną paralelę: interviu. LRT laida “Klauskite 

daktaro”. 2020 kovo 26. <http://www.lrt.lt> 

361. Tiesa ar melas? G.Landsbergis: „Lietuva yra viena daugiausia karantinuotų ir izoliuotų 

medikų turinti valstybė Europoje“: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Vilius Petkauskas. 15 min.  2020 kovo 

26. <http://www.15 min.lt> 

362. Profesorius Čaplinskas atskleidė, kuo koronavirusas ir ŽIV panašūs. TV3. 2020 kovo 

26. <http://www.tv3.lt> 

363. Dar neseniai pasaulis kovojo su mirtinu Ebolos virusu: kaip pavyko suvaldyti epidemiją 

neturint veikiančios vakcinos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Jurgita Čeponytė, Mindaugas Aušra. LRT. 

2020 kovo 25. <http://www.lrt.lt> 

364. 10 sekundžių ir taps aišku, kodėl verta laikytis karantino: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 kovo 25. 

<http://www.delfi.lt> 
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365. Visas pasaulis susidūrė su nematomu, bet galingu priešu, dabar tik nuo kiekvieno 

pastangų priklausys, kada ir kaip pavyks pažaboti koronaviruso pandemiją: interviu. 

Delfi tv. 2020 kovo 25. <http://www.delfi.lt>  

366. Profesorius S. Čaplinskas: Lietuvoje 3,5 tūkst. žmonių jau gali būti užsikrėtę 

koronavirusu. Rasuolė Bauraitė. Lietuvos ryto laida „Lietuva tiesiogiai“. 2020 kovo 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

367. Kas sieja ŽIV ir koronavirusą? Interviu. LRT. 2020 kovo 25. <http://www.lrt.lt> 

368. Prof. dr. S.Čaplinskas aiškina apie COVID-19 ligą, kuri plinta 8 kartus sparčiau nei 

gripas: dalijamės vaizdo įrašu. 15 min. 2020 kovo 25. <http://www.15 min.lt> 

369. “Bet kuris mūsų kaimynas, giminaitis jau gali būti užsikrėtęs”: interviu. Lietuvos ryto  

laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 25. <http://www.lrytas.lt> 

370. Saulius Čaplinskas. Kas sieja ŽIV ir koronavirusą: (šiandien į kiekvieną turime žiūrėti 

kaip į infekuotą. Kiekvienas turime elgtis atsakingai, nes nežinome, kada patys galime 

užsikrėsti ir tapti infekcijos nešiotojais): interviu. LRT. 2020 kovo 

25.<http://www.lrt.lt> 

371. Įspėjo rūkalius: plaučių nepakankamumas – dažniausia koronaviruso komplikacija, 

galinti baigtis mirtimi: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / Laura Adomavičienė. LRT. 2020 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

372. Apsukruoliai internete jau siūlo įsigyti greituosius koronaviruso testus, bet Čaplinskas 

ragina būti atidžius: (tyrimai greitaisiais testais atsako, ar žmogus iš viso buvo susidūręs 

su sukėlėju (virusu), nes pas visus žmones, susidūrus su sukėlėju (virusu), pradeda 

gamintis antikūnai. Antikūnus nustato tyrimai greitaisiais testais. Tačiau tyrimai 

greitaisiais testais ne atsako į klausimą, ar žmogus yra užkrečiamas šiuo metu). Jonas 

Deveikis. LRT. 2020 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

373. Šiandien į kiekvieną turime žiūrėti kaip į infekuotą. Kiekvienas turime elgtis atsakingai, 

nes nežinome, kada patys galime užsikrėsti ir tapti infekcijos nešiotojais: interviu. LRT. 

2020 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

374. Epidemiologas: Lietuvoje prasideda antroji koronaviruso banga, užsikrės artimiausi 

šeimos nariai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bakūnaitė. Delfi. 2020 kovo 24. <http://www.delfi.lt> 

375. Lietuvoje jau prasideda antroji koronaviruso banga: interviu. Delfi. 2020 kovo 24. 

<http://www.delfi.lt> 

376. Pasiekta antra viruso plitimo stadija: medikai įspėja, ką daryti nedelsiant: [pokalbis su 

VU Medicinos fakulteto prodekanu prof. Vytautu Kasiulevičium, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų portalas. 2020 kovo 23. 

<http://www.tv3.lt> 

377. Šalyje – savadarbių kaukių siuvimo bumas, toną keičia ir ministerija – ragina kaukes 

viešumoje dėvėti visuomet: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Justina Ilkevičiūtė, LRT. 2020 kovo 23. 

<http://www.lrt.lt> 

378. Profesorius Čaplinskas: Lietuvoje koronavirusu gali būti užsikrėtę daugiau nei 3,5 tūkst. 

asmenų, LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 23. <http://www.lrt.lt> 

379. Manote, kad tai paprastas gripas? Pagrindiniai COVID-19 ir gripo skirtumai: [pokalbis 

su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Inga 

Saukienė. 15 min. 2020 kovo 23.  <http://www.15 min.lt> 

380. Koronavirusas plinta Lietuvoje: ką privalu daryti kiekvienam ir ko dar imsis valdžia? 

Interviu. Delfi. 2020 kovo 23. <http://www.delfi.lt> 

381. Profesorius Čaplinskas įvardijo, kokios pasekmės sveikatai gali laukti persirgusiųjų 

koronavirusu: (persirgus koronavirusu, išlieka tikimybė, kad jis bus negrįžtamai 

pažeidęs plaučius bei kitus vidaus organus).  Patricija Kilminavičienė, LRT. 2020 kovo 

22. <http://www.lrt.lt> 

382. Kokios pasekmės sveikatai gali laukti persirgusiųjų koronavirusu: interviu. LRT. 2020 

kovo 22. <http://www.lrt.lt> 
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383. Prof. S.Čaplinskas apie du koronaviruso plitimo scenarijus Lietuvoje – optimistinį ir 

pesimistinį. Inga Saukienė. 15 min. 2020 kovo 22. <http://www.15 min.lt> 

384. Prof. S.Čaplinskas: nebėra prasmės ieškoti, kas nuo ko ir kur užsikrėtė.   Kas vyksta 

Kaune. 2020 kovo 21. <https://kaunas.kasvyksta.lt> 

385. Profesorius Čaplinskas: nebėra prasmės ieškoti, kas nuo ko ir kur užsikrėtė – į kiekvieną 

reikia žiūrėti kaip į grėsmę. Jūratė Žuolytė. Delfi. 2020 kovo 21. <http://www.delfi.lt> 

386. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius: niekada nebegyvensime taip, kaip iki 

šiol: [profesorių Saulių Čaplinską kalbino TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja 

Kristina Rimienė]. TV3. 2020 kovo 20. <http://www.tv3.lt> 

387. Feisbuke skelbia apie COVID-19 „gydančius vaistus“ iš Rusijos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vilius 

Petkauskas. 15min. 2020 kovo 19. <http://www.15 min.lt> 

388. Specialistas atsakė į klausimą, ar gali virusas plisti per vandenį: [pokalbis su Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesoriumi Mindaugu Stankūnu ir 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Patricija Kilminavičienė, LRT. 2020 kovo 19. <http://www.lrt.lt> 

389. Požėla: policija bando nuspėti grėsmes, o nesilaikančius saviizoliacijos kol kas tik 

įspėja: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto profesoriumi, Santaros klinikų Šeimos 

medicinos centro gydytoju profesoriumi Vytautu Kasiulevičiumi, policijos generaliniu 

komisaru Renatu Požėla bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio 

centre“.  2020  kovo 19.  <http://www.delfi.lt> 

390. Atvirai apie situaciją į kurią mes patekome ir apie tai, kaip reikia teisingai laikytis 

karantino: interviu. LNK  laida „Valanda su Rūta“. 2020  kovo 19.  <http://www.lnk.lt> 

391. COVID-19 gali užsikrėsti 60 proc. populiacijos: interviu. LNK. 2020 kovo 19. 

<http://www.lnk.lt> 

392. Profesorius: greitieji testai atskleistų realią situaciją Lietuvoje – kiek užsikrėtusių 

koronavirusu: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 kovo 19. 

<http://www.lrytas.lt> 

393. Profesorius Čaplinskas: supraskime, kad mes turėjome laiko, o dabar nebeturime 

didžiausią riziką užsikrėsti turi dvi grupės. [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą 

prof. Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė]. Agnė Vasiliauskaitė. Laida 

„DELFI diena“. 2020 kovo 19. <http://www.delfi.lt> 

394. Profesorius S. Čaplinskas apie koronavirusą: kai kas teikia vilčių. Giedrė Balčiūtė. 

Lietuvos rytas. 2020 kovo 19. <http://www.lrytas.lt> 

395. Koronaviruso situacija Lietuvoje: interviu. Delfi. 2020 kovo 18. <http://www.delfi.lt> 

396. Kuo greičiau mes tai suprasim, tuo rezultatas bus geresnis: interviu. Lietuvos ryto TV, 

laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 17. <http://www.lrytas.lt> 

397. COVID-19 būdingi virškinimo sutrikimai: interviu. TV3 laida “Pasaulis pagal moteris”. 

2020 kovo 17. <http://www.tv3.lt> 

398. Kaip Lietuva kovoja su koronavirusu? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 17. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

399. Kad neapimtų nerimas ir baimė: psichologų patarimai koronaviruso protrūkio 

akivaizdoje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų portalas. 2020 kovo 16. <http://www.tv3.lt> 

400. Koronovirusas plinta pasaulyje. Valstybės imasi priemonių jam suvaldyti: interviu. 

LNK. 2020 kovo 16. <http://www.lnk.lt> 

401. Apie rekomendacijas dėl saviizoliacijos nuo COVID-19: interviu. LRT forumas. 2020 

kovo 16. <http://www.lrt.lt> 

402. Situacija dėl koronaviruso ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje keičiasi kone kasdien: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Laida 

“Delfi diena”. 2020 kovo 15. <http://www.delfi.lt> 
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403. Mokslininkai patvirtino, per kiek dienų dažniausiai atsiranda koronaviruso simptomai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorium Vytautu Kasiulevičium]. 15 min. 

2020 kovo 15. <http://www.15 min.lt> 

404. Pasaulyje siautėja nauja koronaviruso forma, COVID-19: ( šiuo metu 148 šalyse serga 

jau apie 310 000, o mirties atvejų pasitaikė beveik 14 000. Visiškai pasveiko 93 000 

žmonių. Lietuvoje, kaip be būtų gaila, jau irgi turime šiuo virusu užsikrėtusių žmonių): 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV 

laida "Sveikatos kodas".  2020 kovo 14. 

405. Profesorius įvardijo svarbius kasdienius veiksmus norint išvengti virusų: vien plauti 

rankas neužtenka: [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską 

kalbino Kristina Pocytė / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Laida „DELFI diena. 2020 kovo 

13. <http://www.delfi.lt> 

406. Profesorius įvardijo svarbius kasdienius veiksmus norint išvengti virusų: vien plauti 

rankas neužtenka: (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius 

Čaplinskas laidoje „Delfi diena” įvertino ketvirtadienį valdžios paskelbtas priemones 

dėl koronaviruso, taip pat profesorius priminė, kad svarbu ir būtina ne tik dažnai plauti 

rankas, bet ir pasirūpinti, kad jūsų darbo stalai būtų nuvalomi). [Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską kalbino Agnė Vasiliauskaitė / užrašė] 

Kristina Pocytė. Delfi. 2020 kovo 13. <http://www.delfi.lt> 

407. U.Kiguolis klaidina: autizmą ir skiepus siejanti organizacija bylos nelaimėjo: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Vilius Petkauskas. 15min. 2020 kovo 12. <http://www.15 min.lt> 

408. Lietuva ir pasaulis imasi priemonių prieš koronavirusą: kaip prisitaikyti prie naujų 

sąlygų: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 kovo 12. <http://www.delfi.lt> 

409. Kodėl testas iš pirmo karto gali neparodyti, jog žmogus užsikrėtęs koronavirusu? 

Specialistų komentarai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jurgita Lieponė. 15 min. 2020 kovo 12. <http://www.15 

min.lt> 

410. Čaplinskas – apie Lietuvos kovą su koronavirusu: „Pirmą kėlinį pralošėme“. TV3 laida 

„Prieš srovę“. 2020 kovo 11. <http://www.tv3.lt> 

411. Profesorius Čaplinskas: eliminuoti koronaviruso nepavyks, kol dauguma neįgis 

imuniteto / kalbino prof. Alvydas Unikauskas, parengė] Indrė Česnauskaitė. LRT 

televizijos laida „Klauskite daktaro“. 2020 kovo 10. <http://www.lrt.lt> 

412. Profesorius Čaplinskas dėl koronaviruso: „Reikia ruoštis blogiausiam. Niekada 

negalima žinoti tikrųjų užkrečiamosios ligos mastų“. Aigustė Tavoraitė. TV3.  2020 

kovo 10. <http://www.tv3.lt> 

413. Kaip Lietuva pasirengusi koronavirusui? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 9.  

<http://www.ziniuradijas.lt> 

414. Kokią įtaką COVID-19 plitimui turi vaikai? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Monika Kairienė. Mano daktaras.lt  

2020 kovo 9. <http://www.manodaktaras.lt> 

415. Tuberkuliozė – infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausiai žmonių – 

daugiau nei pusantro milijono per metus: interviu. Delfi. 2020 kovo 06. 

<http://www.delfi.lt> 

416. Konfliktas tarp ministerijos ir profesoriaus: draudžia kalbėti apie užkrečiamas ligas. 

[minimas Užkrečiamų ligų centro vadovas, profesorius Saulius Čaplinskas. Delfi. 2020  

kovo 4. <http://www.delfi.lt> 

417. Koronaviruso siaubas – tikras ar gerokai išpūstas: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 

kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 

418. Europa jau švelnina karantino priemones, kada ir nuo ko turi pradėti Lietuva? interviu. 

Delfi laida “Dėmesio centre”. 2020 kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 
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419. Baimės virusas gali smogti gerokai stipriau už ligos sukėlėją: interviu. LRT. 2020-03-

04. <http://www.lrt.lt> 

420. Koronovirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. TV3. 2020-03-04. 

<http://www.tv3.lt> 

421. Kasiulevičius: kinai kovoje su koronavirusu ėmėsi drakoniškų priemonių, tokių reikia ir 

Europoje: [Laidoje kalbėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius 

Vytautas Kasiulevičius ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius 

Čaplinskas / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Delfi. 2020 kovo 4. <http://www.delfi.lt> 

422. SAM draudimą S.Čaplinskui komentuoti koronavirusą premjero patarėjas vadina laisvės 

varžymu. 15 min. 2020 kovo 4. <http://www.15 min.lt> 

423. Mėgstantiems keliauti: kokių ligų galime parsivežti iš užsienio? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė 

Karaliūnaitė. Valstietis.lt 2020 kovo 3. <http://www.valstietis.lt> 

424. Naujasis koronavirusas COVID-19 yra 8 kartus labiau užkrečiamas nei gripas, tačiau 

mažiau užkrečiamas nei tymai: interviu. Delfi. 2020 kovo 3. <http://www.delfi.lt> 

425. Iš Kinijos – džiugios žinios dėl koronaviruso: fiksuota mažiausiai užsikrėtimų per 6 

savaites: interviu. TV3. 2020 kovo 3. <http://www.tv3.lt> 

426. Parodė, kaip iš tiesų tikrinami iš Milano atskridę keleiviai: kai kurie pasigedo tik vieno: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Giedrė Balčiūtė , Dainora Karklytė, Malvina Baužytė. Lietuvos rytas. 2020 

kovo 3. <http://www.lrytas.lt> 

427. Profesorė pasiuntė žinią Lietuvai dėl koronaviruso stadijos, A. Veryga paaiškino, ką 

žinoti turime, o ko – ne: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Giedrė Balčiūtė. Lietuvos rytas. 2020 kovo 3. 

<http://www.lrytas.lt> 

428. Profesorius palygino koronavirusą, tymus ir gripą: užkrečiamumo skaičiai gali smarkiai 

nustebinti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 kovo 3. <http://www.delfi.lt> 

429. Čaplinskas apie koronavirusą: galbūt suprasime, kad rankas reikia plauti ne tik išėjus iš 

tualeto, bet ir einant į jį / kalbino Guoda Pečiulytė, parengė] Gabrielė Sagaitytė. LRT 

radijo laida „Tuzinas“. 2020 kovo 2. <http://www.lrt.lt> 

430. Apie koronavirusą: galbūt suprasime, kad rankas reikia plauti ne tik išėjus iš tualeto, bet 

ir einant į jį: interviu. LRT. 2020 kovo 2. <http://www.lrt.lt> 

431. Koronavirusas, mitai ir tikrovė: interviu. 2020 kovo 2. <http://www.lr.lt> 

432. COVID-19: aktualiausia informacija: interviu. LNK laida “rimvydasvalatka”. 2020 

vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

433. Ar virusas plis ir toliau? interviu. LNK. 2020 vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

434. Po koronaviruso atvejo Lietuvoje profesorius Čaplinskas įsitikinęs: jau aišku, kad bus 

dar ne vienas toks atvejis. Justina Maciūnaitė. Delfi. 2020 vasario 28. 

<http://www.delfi.lt> 

435. Čaplinskas apie koronavirusą: skiepai geriausiu atveju bus ne anksčiau kaip po metų. 

TV3. 2020 vasario 27. <http://www.tv3.lt> 

436. Mėgstantiems keliauti: kokių ligų galime parsivežti iš užsienio? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė 

Karaliūnaitė. Euroblogas.lt 2020 vasario 27. <http://www.euroblogas.lt> 

437. Ar sugebėsime suvaldyti koronaviruso grėsmę? interviu. TV3. 2020 vasario 27. 

<http://www.tv3.lt> 

438. Profesorius paaiškino, kuo koronavirusas išskirtinis: esminis momentas suvaldyti 

isteriją praleistas svarbi informacija apie kaukių dėvėjimą: [pokalbis su  Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia Plikūnė. Delfi. 

2020 vasario 26. <http://www.delfi.lt> 

439. Koronaviruso spartus plitimas Italijoje keičia žaidimo taisykles Lietuvoje / [Raigardas 

Musnickas kalbino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių Saulių Čaplinską; 
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Sveikatos apsaugos viceministrą Algirdą Šešelgį; VU Medicinos fakulteto prodekaną 

Vytautą Kasiulevičių; Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentę Žydrę 

Gavelienę; PAGD direktoriaus pavaduotoją Mindaugą Kanapicką ir ekonomistą Nerijų 

Mačiulįs, parengė] Laura Adomavičienė. LRT televizijos laida „Forumas“. 2020 vasario 

25. <http://www.lrt.lt> 

440. Lietuvos vaistinių asociacija: apsauginės kaukės vaistinėse baigėsi: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 

vasario 25. <http://www.delfi.lt> 

441. Medicininės kaukės Lietuvoje baigiasi: likusias parduoda 10 kartų brangiau, 

perpardavinėtojai užrašinėja į eiles: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aistė Žebrauskienė. Delfi. 2020 vasario 25. 

<http://www.delfi.lt> 

442. Prof. S.Čaplinskas: „Virusų protrūkių bus ir ateityje. Žmonijai teks su jais tvarkytis“ 

Jurgita Lieponė. 15 min. 2020 vasario 25. <http://www.15 min.lt> 

443. Profesorius įspėjo: gresia blogiausias koronaviruso epidemijos eigos scenarijus Patarė, 

kas geriausiai padeda apsisaugoti: [„Lietuvos ryto“ televizijos „Reporteris“ vedėjas 

Andrius Kavaliauskas kalbino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių Saulių 

Čaplinską]. „Lietuvos ryto“ televizija „Reporteris“. 2020 vasario 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

444. Lietuviams dėl koronaviruso užgulus vaistines – specialistų įspėjimas dėl apsauginių 

kaukių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Indrė Naureckaitė. Lietuvos rytas. 2020 vasario 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

445. Iš Venecijos į Vilnių grįžusiam žmogui įtariamas koronavirusas, SAM ramina, kad 

viskas gerai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Lauryna Vireliūnaitė, Lukrecijus Tubys, Liepa Želnienė. 15 min. 

2020 vasario 24. <http://www.15 min.lt> 

446. Pragaištingas virusas Lietuvą gali pasiekti per 2 savaites: interviu. LRT forumas. 2020 

vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

447. Antivakserį pažinsi iš frazės „Aš ne prieš skiepus, bet...“: interviu. LRT. 2020 vasario 

24. <http://www.lrt.lt> 

448. Šviežia nereiškia, kad neužteršta: bakterijos apsigyventi mėsoje gali ir paprašius ją 

sumalti: interviu. LRT. 2020 vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

449. Gresia blogiausias koronaviruso epidemijos eigos scenarijus: interviu. 2020 vasario 24. 

<http://www.lrytas.lt> 

450. Koronavirusas netrukus gali atkeliauti ir į Lietuvą: interviu. 2020 vasario 24. 

<http://www.lrytas.lt> 

451. Koronavirusas jau pasiekė Italiją: ar Lietuvai jau skambinti pavojaus varpais: interviu. 

2020 vasario 24. <http://www.delfi.lt> 

452. Profesorius Čaplinskas perspėja lietuvius dėl koronaviruso: situacija pavojingesnė, nei 

anksčiau manėme: [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską 

kalbino Agnė Vasiliauskaitė / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi diena. 2020 vasario 24. 

<http://www.delfi.lt> 

453. Profesorius įvardijo galimus koronavirusų protrūkio scenarijus: (koronaviruso 

suvaldymo scenarijais pasidalijo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas, prof. 

Saulius Čaplinskas) TV3. 2020 vasario 20. <http://www.tv3.lt> 

454. Toliau nesiliaujant pranešimams apie augančius sergančiųjų koronavirusu skaičius 

Kinijoje, svarstomas ne vienas galimas ligos suvaldymo scenarijus: interviu. TV3. 2020 

vasario 20. <http://www.tv3.lt> 

455. Erkės – ne tik miške, bet ir miesto gatvėse: jei žiemos ir toliau bus tokios šiltos, erkių 

sezonas tęsis visus metus: interviu. LRT. 2020 vasario 19. <http://www.lrt.lt> 
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456. Specialistai pastebi, kad išaugo paskiepytų vaikų skaičius: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 2020 vasario 19. 

<http://www.lrt.lt> 

457. Vakcinacija yra viena iš efektyviausių prevencinių priemonių nuo užkrečiamųjų ligų, 

kurios gali būti gyvybei grėsmingos: interviu. LRT. 2020 vasario 19. <http://www.lrt.lt> 

458. Skiepijimų aprėptys nuo daugumos infekcijų pernai padidėjo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 

ULAC. 2020 vasario 19. <http://www.ulac.lt> 

459. Kirmelėmis susirgusiųjų askaridoze – du kartus daugiau: interviu. TV3. 2020 vasario 

19. <http://www.tv3.lt> 

460. Žiema – šilta, erkės – nemiega. Ar tai kelia didesnį pavojų nei įprastai? interviu. Delfi 

tv. 2020 vasario 18. <http://www.delfi.lt> 

461. ULAC vadovas: gera naujiena – patvirtintas pirmas vaistas prieš koronavirusą:[pokalbis 

su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 

vasario 18. <http://www.diena.lt> 

462. Tuberkuliozė – infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausiai žmonių – 

daugiau nei pusantro milijono per metus: interviu. 2020 vasario 16. 

<http://www.delfi.lt> 

463. Galvoja – peršalimas, paaiškėja – tuberkuliozė: profesorius įvardijo pro akis 

praleidžiamus simptomus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 vasario 16. 

<http://www.delfi.lt> 

464. Dar daugiau užsikrėtusių ir mirusių dėl naujojo viruso: profesorius įvardija kelias 

priežastis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė]  Žiedūnė Juškytė. Delfi.  2020 vasario 14. <http://www.delfi.lt> 

465. Padedant D.Kepeniui – U.Kiguolio vizitas pas skiepijimo prievaizdus: apie 

„nesąmones“ nekalbėjo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2020 vasario 13. <http://www.15 min.lt> 

466. Itin reta, užkrečiama ir pavojinga liga pasiekė Lietuvą. Į mūsų šalį atkeliavo vidurių 

šiltinė: interviu. LNK. 2020 vasario 12. <http://www.lnk.lt> 

467. Ar koronavirusas grėsmingesnis už SARS ir MERS? interviu. 2020 vasario 12. 

<http://www.delfi.lt> 

468. Profesorius palygino mirtingumo statistiką: ar koronavirusas grėsmingesnis už SARS ir 

MERS? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi. 2020 vasario 12. <http://www.delfi.lt> 

469. Apie koronaviruso plitimą: gripas kelia daug didesnį pavojų ir mums visiems daug 

daugiau kainuoja. Vis dėlto šiokia tokia paguoda, kad mirštamumas nuo koronaviruso 

tebėra gana nedidelis – nesiekia 2,5 procento: interviu, kalbino Nemira Pumprickaitė. 

LRT. 2020 vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

470. Primiršta liga sugrįžo: beveik pusė susirgusiųjų – skiepyti: [pokalbis su gydytoju 

infektologu prof. habil. dr. Vytautu Usoniu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 vasario 11. 

<http://www.tv3.lt> 

471. ULAC vadovas Čaplinskas: dar turėsime ne vieną tokį virusų protrūkį būtent dėl 

žmonių veiklos. Nemira Pumprickaitė. LRT laida „Dienos tema“. 2020 vasario 11. 

<http://www.lrt.lt> 

472. Dar turėsime ne vieną tokį virusų protrūkį būtent dėl žmonių veiklos: interviu. 2020 

vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

473. Mirštamumas nuo kokliušo siekia apie 3 proc., t. y. panašiai kaip ir šiuo metu plintančio 

naujojo koronaviruso: interviu. 2020 vasario 11. <http://www.tv3.lt> 

474. Ko labiau reiktų saugotis ir bijoti – gripo ar koronaviruso: interviu. 2020 vasario 10. 

<http://www.delfi.lt> 
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475. Ekspertai įspėja saugotis gripo ir jo sukeliamų komplikacijų: vienas miestas – per 

žingsnį nuo epidemijos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi. 2020 vasario 10. 

<http://www.delfi.lt> 

476. S. Čaplinskas įspėjo dėl koronaviruso: „Situacija gali būti kur kas rimtesnė nei 

įsivaizduojame“ Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 vasario 08. 

<http://www.lrytas.lt> 

477. Dešimt kvailiausių klausimų, kurie Jums galėjo kilti apie koronavirusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia 

Plikūnė. 2020 vasario 6. <http://www.delfi.lt> 

478. Infekcinė liga, nuo kurios miršta milijonai: kaip atpažinti ir išvengti tuberkuliozės? 

interviu. 2020 vasario 6. <http://www.delfi.lt> 

479. Nerimą keliantis scenarijus – plinta dar viena pamiršta liga: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 

2020 vasario 5. <http://www.tv3.lt> 

480. Nerimą keliantis scenarijus – plinta dar viena pamiršta liga: interviu. 2020 vasario 5. 

<http://www.tv3.lt> 

481. Apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo pavėluota net 3 savaites: 

interviu. 2020 vasario 4. <http://www.delfi.lt> 

482. Gali būti, kad koronavirusas perduodamas per maistą: įvardijo vienintelį apsisaugojimo 

būdą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 vasario 4. <http://www.delfi.lt> 

483. Profesorius Čaplinskas – apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo 

pavėluota net 3 savaites. Agnė Vasiliauskaitė, Delfi. 2020 vasario 4.  

<http://www.delfi.lt> 

484. Korona virusas ir gripas – dažniausios paieškos ULAC interneto svetainėje: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi, medicinos mokslų 

daktaru, Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 vasario 3. <http://www.ulac.lt> 

485. Koronaviruso žala: interviu. 2020 vasario 3. <http://www.delfi.lt> 

486. Koronaviruso žala ir kada Lietuvos mokytojai sulauks orių atlyginimų: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. Laida “Delfi 

diena”. 2020 vasario 2. <http://www.delfi.lt> 

487. Kaip galėjo išplisti pasaulį bauginantis koronavirusas: interviu. 2020 vasario 2. 

<http://www.lrytas.lt> 

488. Šanchajuje lietuvis kasdien stebi tuštėjančias gatves: staigus koronaviruso plitimas jo 

nestebina: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Lietuvos rytas. 2020 sausio 31. 

<http://www.lrytas.lt> 

489. Per vieną parą – rekordinis koronaviruso užsikrėtimų skaičius: profesorius sako, kad tai 

nieko nuostabaus. [pokalbis su. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2020 sausio 30. 

<http://www.delfi.lt> 

490. SAM siuva burnas specialistams: ar nepritrūksime informacijos apie klastingą 

koronavirusą? [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Lauryna Vireliūnaitė. 15 min. 2020 sausio 30. <http://www.15 

min.lt> 

491. ULAC vadovui – reikalavimas pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie gripą Ignas 

Jačauskas. Delfi. 2020 sausio 29. <http://www.delfi.lt> 

492. Ministerija reikalauja ULAC vadovo pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie nuo 

gripo mirusį asmenį. Ignas Jačauskas, LRT. 2020 sausio 29. <http://www.lrt.lt> 

493. Ministerijos akibrokštas ULAC: uždraudė kalbėti apie gripą ir koronavirusą. Aigustė 

Tavoraitė. TV3 2020 sausio 29. <http://www.tv3.lt> 
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494. Apie koronavirusą: kaip jį atskirti nuo peršalimo ir kam jis pavojingiausias: interviu. 

2020 sausio 27. <http://www.delfi.lt> 

495. Koronavirusas priklauso tai pačiai virusų grupei, kaip SARS (sunkus ūminis respiracinis 

sindromas) arba MERS (Artimųjų Rytų kvėpavimo takų sindromas): interviu. 2020 

sausio 27. <http://www.lrytas.lt> 

496. Koronavirusas jau Europoje: profesorius paaiškino, kaip pratrūko ir plinta baimę 

sėjantis virusas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė Marius Jančius, Giedrė Balčiūtė. Lietuvos 

rytas. 2020 sausio 27. <http://www.lrytas.lt> 

497. Profesorius – apie koronavirusą: kaip jį atskirti nuo peršalimo ir kam jis 

pavojingiausias: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Delfi. 2020 sausio 27. <http://www.delfi.lt> 

498. Čaplinskas apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir 

šikšnosparniais – gamtoje taip neturėtų būti LRT radijas. 2020 sausio 26. 

<http://www.lrt.lt> 

499. Apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir šikšnosparniais – 

gamtoje taip neturėtų būti: interviu. 2020 sausio 26. <http://www.lrt.lt> 

500. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

2020 sausio 25. <http://www.lrytas.lt> 

501. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

2020 sausio 25. <http://www.lrytas.lt> 

502. ULAC vadovas ramina: karantinų dėl koronaviruso šalyje nebus: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Respublika. 2020 sausio 25. <http://www.respublika.lt> 

503. Lietuviams kol kas pernelyg baimintis nereikia. Tiesa, potencialios rizikos niekada 

negalima pamiršti: interviu. LRT. 2020 sausio 24. <http://www.lrt.lt> 

504. Gąsdinanti medikų prognozė: mirs milijonai, nes tam dar nesukurti vaistai: 

(superbakterijos kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai, nes vystosi greičiau nei 

kuriami nauji vaistai): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

dr. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 20 sausio 24. <http://www.tv3.lt> 

505. Dėl Kinijoje plintančio viruso lietuviams rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų 

kelionių į šią šalį: (Kinijoje plintantis koronavirusas kol kas didelės rizikos Europoje 

nekelia, tačiau rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į šią šal): [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 20 sausio 

23. <http://www.tv3.lt> 

506. Lietuviams rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Kiniją: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ignas 

Jačauskas. Diena. 2020 sausio 23. <http://www.diena.lt> 

507. Profesorius įspėja dėl viruso iš Kinijos: Lietuvoje jo laukiama bet kurią akimirką: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 sausio 23. <http://www.tv3.lt> 

508. URM įspėja keliaujančius į Kiniją dėl plintančio mirtino viruso: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 sausio 

23. <http://www.delfi.lt> 

509. Užkrečiamų ligų specialistai rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Kiniją 

Kinijoje plinta SARS viruso atmaina: [pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2020 sausio 23. <http://www.15 

min.lt> 

510. Virusas iš Kinijos kelia ne tik įtampą, bet ir labai daug klausimų. Zagrebnevienė 

Galina, prof. Čaplinskas Saulius: interviu. 2020 sausio 23. <http://www.lrt.lt> 

511. Vis labiau pripažįstamas koronavirusų vaidmuo sunkios pneumonijos atvejais: interviu. 

2020 sausio 23. <http://www.tv3.lt> 
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512. Ką žinome apie Azijoje plintantį virusą? interviu. 2020 sausio 22. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

513. Kinijoje plinta bauginantis koronavirusas: ar metas sunerimti ir Lietuvai: interviu. 2020 

sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

514. Per paskutinius 50 metų keturis kartus padaugėjo užkrečiamų ligų pasaulyje: interviu. 

2020 sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

515. Neatpažintas virusas jau pražudė 6 žmones ir susargdino daugiau nei 300: interviu. 2020 

sausio 21. <http://www.ziniuradijas.lt> 

516. Iš profesoriaus lūpų – įspėjimas apie plintantį neaiškų virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. Valstietis.lt 

2020 sausio 20. <http://www.valstietis.lt> 

517. Iš profesoriaus lūpų – įspėjimas apie plintantį neaiškų virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 2020 sausio 

20. <http://www.tv3.lt> 

518. Neaiškios kilmės virusas gali būti pavojingas ir kokių atsargumo priemonių reikėtų 

imtis: interviu. 2020 sausio 20. <http://www.tv3.lt> 

519. Skiepai nuo žmogaus papilomos viruso: interviu. 2020 sausio 19. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

520. Gyvenimą košmaru paverčiantis gyvis – su tuo susiduria ir naujuose butuose. Prof. 

Čaplinskas Saulius, Antanavičius Jonas: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

521. Klimato kaita, kelionės, ėjimas į gamtą, komercinė prekyba, karai kuria naujus iššūkius 

sveikatos apsaugos sistemoje: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

522. Gydytojai skambina pavojaus varpais – turime puikias sąlygas infekcinėms ligoms 

atgimti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

523. Gyvenimą košmaru paverčiantis gyvis – su tuo susiduria ir naujuose butuose: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku, dezinfektologu Jonu 

Antanavičiumi]. TV3. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

524. Dėl testo po gimdymo pakvipo skyrybomis: vyras net prisipažino klydęs „Žinių 

radijas“: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku. gydytoju akušeriu-ginekologu Gediminu Mečėjumi. Lietuvos rytas. 2020 

sausio 9. <http://www.lrytas.lt> 

525. Ne visų lytiškai plintančių infekcijų simptomai yra jaučiami: interviu. 2020 sausio 8. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

526. Kupiškėnas nuo gripo mirė kilus komplikacijoms. Ar vyras buvo pasiskiepijęs nuo šios 

užkrečiamos ligos – ULAC kol kas duomenų neturi: interviu. 2020 sausio 8. 

<http://www.lrt.lt> 

527. Pasaulinė gripo pandemija yra viena pasaulinių grėsmių. Prof. Čaplinskas Saulius, 

Skrickienė Asta: interviu. 2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

528. Lietuvoje šį sezoną užfiksuota pirma mirtis nuo gripo: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 

2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

529. Moksliškai įrodyta, kad moterys gripu serga sunkiau nei vyrai: [pokalbis su Europos 

ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) gripo ir kvėpavimo takų ligų stebėsenos 

nacionalinė atstovė Asta Skricikiene, ULAC direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

530. Profesorius Saulius Čaplinskas apie tymus: čia lazda su dviem galais. Ramūnas 

Jakubauskas. Lietuvos rytas. 2020 sausio 6.  <http://www.lrytas.lt> 

531. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.lrt.lt> 

532. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.tv3.lt> 

http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.valstietis.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/


 30 

533. Čaplinskas: galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga. TV3. 2020 

sausio 5. <http://www.tv3.lt> 

534. ULAC vadovas: galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: [pokalbis 

su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] 

Ramūnas Jakubauskas. LRT. 2020 sausio 5. <http://www.lrt.lt> 

535. Kaunas registers first measles case this year: [chat with Saulius Caplinskas, head of the 

Center for Communicable Diseases and AIDS]. Delfi. January 3, 2020. 

<http://www.delfi.lt> 

536. Kaune registruotas pirmas šiemet susirgimas tymais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kas vyksta Kaune. 2020 sausio 3. 

<https://kaunas.kasvyksta.lt> 

537. Gydytojai įspėja – neatsakingas antibiotikų vartojimas gali baigtis labai liūdnai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Laura Adomavičienė. LRT. 2020 sausio 2. <http://www.lrt.lt> 

 

 

2019 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2019 

 
 

1. Ką daryti, kad po švenčių netektų gydytis nuo peršalimo ligų [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. LRT 2019 gruodžio 31. 

<http://www.lrt.lt> 

2. Šis virusas dešimtmečiais tyliai ardo kepenis, bet daug kas nė neįtaria jį nešiojantys: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, 

profesorium Saulium Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 2019 gruodžio 23. <http://www.lrt.lt> 

3. Raudonas signalas: Europos agentūra šiemet prognozuoja sunkesnį gripą: [pokalbis su 

ULAC vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Alfa. 2019 gruodžio 20. . 

<http://www.alfa.lt> 

4. Įspėjo vyresnius nei 60 metų žmones: dėl to gresia plaučių uždegimas ir net mirtis: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku}. Lietuvos 

rytas. 2019 gruodžio 20. <http://www.lrytas.lt> 

5. „Tylieji kepenų žudikai“ – susirgimų hepatitais padaugėjo beveik 2,5 karto: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 

2019 gruodžio 17.  <http://www.15 min.lt> 

6. Ką daryti, kad po švenčių netektų gydytis nuo peršalimo ligų: interviu. LRT. 2019 

gruodžio 12. . <http://www.lrt.lt> 

7. Gripas. šį sezoną bus itin aršus: interviu. LRT. 2019 gruodžio 12. <http://www.lrt.lt> 

8. Pasaulyje kasmet miršta po milijoną, bet ŽIV nešiotojai Lietuvoje ir nesigydo, ir siekia 

išvengti diagnozės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium 

Saulium Čaplinsku / kalbino]. Ignas Krupavičius. LRT. Laida “Labas rytas”. 2019 

lapkričio 19. <http://www.lrt.lt> 

9. Pasaulyje kasmet miršta po milijoną, bet ŽIV nešiotojai Lietuvoje ir nesigydo, ir siekia 

išvengti diagnozės: interviu. LRT. 2019 lapkričio 19. <http://www.lrt.lt> 

10. Pneumokokinė infekcija dažnai būna normalioje žmogaus mikrofloroje: interviu. LRT. 

2019 lapkričio 13. <http://www.lrt.lt> 

11. Gripo pasekmės gali būti skaudžios – nusilpus imunitetui tyko plaučių uždegimas, bet 

yra galimybė apsisaugoti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2019 lapkričio 13. 

<http://www.lrt.lt> 
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12. Efektyvų atsaką į lytiškai plintančias infekcijas ir ŽIV sąlygoja ne tik atsakingas LGBT 

bendruomenės elgesys, bet ir proaktyvus valstybės institucijų darbas: interviu. TV3. 

2019 lapkričio 12. <http://www.tv3.lt> 

13. Šluoja skiepus nuo gripo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesorium Saulium Čaplinsku / užrašė] Daiva Savickienė. Sekundė (Panevėžys). 2019 

lapkričio 9. <http://www.sekunde.lt> 

14. Užkrečiamosios ligos dar nesuvaldytos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ramutė Šulčienė. Savaitė. 2019 

lapkričio 7; (45): 17. <http://www.savaite.lt> 

15. 2 milijonai peržiūrų - rekordinis ULAC interneto svetainės lankomumas: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. Vakarų 

ekspresas. 2019 spalio 30.  <http://www.ve.lt> 

16. 2 milijonai peržiūrų - rekordinis ULAC interneto svetainės lankomumas: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2019 

spalio 30.  <http://www.ulac.lt> 

17. Dažniausiai meningokoku serga vaikai iki penkerių metų, bet iš esmės susirgti gali bet 

kas: interviu. LRT. 2019 spalio 29. <http://www.lrt.lt> 

18. Atšalus orams, medikai primena: kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo meningokoko 

infekcijos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. LRT TV laida „Labas rytas, Lietuva“. 2019 spalio 29. <http://www.lrt.lt> 

19. Gripas. Kam svarbiausia pasiskiepyti? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ringailė Stulpinaitė-Gvildė. Respublika. 

2019 spalio 27. <http://www.respublika.lt> 

20. Gydytojai perspėja: sergančių du kartus daugiau nei prieš mėnesį: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita 

Vežbickaitė TV3. 2019 spalio 20. <http://www.tv3.lt> 

21. ULAC pertvarką planuojantis Veryga: jei tai būtų labai gerai veikianti institucija, gal 

nebūtume turėję „antivakserių”: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Aurelijum 

Veryga, ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku, Seimo Sveikatos reikalų 

komiteto nariu Antanu Matulu, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininke „valstiete“ 

Asta Kubiliene / užrašė] Urtė Korsakovaitė. LRT Televizijos naujienų tarnyba. 2019 

spalio 12. <http://www.lrt.lt> 

22. Lietuvoje jau tikrai prasidėjo gripo sezonas, todėl natūralu, kad diagnozuojami pirmieji 

susirgimai: interviu. LRT. 2019 spalio 9. <http://www.lrt.lt> 

23. Gripo sezonas prasidėjo: kokio gripo tikėtis šiemet ir kada geriausia skiepytis: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriumi, Vaikų ligoninės Pediatrijos 

centro konsultantu, vaikų ligų gydytoju habil. dr. Vytautu Usoniu / užrašė] Domantė 

Platūkytė. LRT televizijos laida „Laba diena, Lietuva“. 2019 spalio 9. 

<http://www.lrt.lt> 

24. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniuje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium Čaplinsku]. 

Utenos diena. 2019 spalio 8. <http://www.udiena.lt> 

25. Šiemet gripas žada būti ypatingai nuožmus: interviu. TV3. 2019 spalio 6. 

<http://www.tv3.lt> 

26. Medikų žinia: šiemet gripas žada būti ypatingai nuožmus: [pokalbis su ULAC 

direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Goda Bandzaitė. TV3. 2019-10-06. 

<http://www.tv3.lt> 

27. Gripo sezonas prasidėjo, bet nemokamų vakcinų nuo jo dar nėra: interviu. Žinių radijas. 

2019 spalio 2. <http://www.ziniuradijas.lt> 

28. Gripo sezonas prasidėjo, bet nemokamų vakcinų nuo jo dar nėra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra 

Jurgauskaitė. Žinių radijas. 2019-10-02. <http://www.ziniuradijas.lt> 
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29. Nuo narkotikų priklausomam žmogui reikia suteikti priklausomybių gydymo paslaugas: 

interviu. LRT. 2019 rugsėjo 29. <http://www.lrt.lt> 

30. Daugiausia naujų ŽIV atvejų šiemet užregistruota Vilniaus apskrityje: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ramūnas 

Jakubauskas. 2019 rugsėjo 26. <http://www.lrt.lt> 

31. Trečdalis tarp šiemet ŽIV užsikrėtusiųjų – moterys: (Siekiant ŽIV prevencijos tikslų 

pirmiausia nuo narkotikų priklausomam žmogui reikia suteikti priklausomybių gydymo 

paslaugas, tačiau Lietuvoje šių paslaugų prieinamumas yra aiškiai nepakankamas ir tai 

rodo ŽIV infekcijos plitimas narkotikus vartojančių asmenų grupėje“, – pažymėjo 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, profesorius Saulius Čaplinskas). Moteris. 

2019 09 26. <http://www.moteris.lt> 

32. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniaus apskrityje: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium 

Čaplinsku]. Alfa. 2019 rugsėjo 26. <http://www.alfa.lt> 

33. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniaus apskrityje: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium 

Čaplinsku]. Delfi 2019 rugsėjo 26. <http://www.delfi.lt> 

34. Mirtį sėjanti liga: su šia infekcija sunkiai tvarkosi net keturios Europos šalys: interviu. 

TV3. 2019 rugsėjo 22. <http://www.tv3.lt> 

35. Lyginant su kitomis Europos šalimis, meningokokine infekcija Lietuvoje sergama 

daugiausia: interviu. Delfi. 2019 rugsėjo 22. <http://www.delfi.lt> 

36. Mirtį sėjanti liga: su šia infekcija sunkiai tvarkosi net keturios Europos šalys: [pokalbis 

su ULAC direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita Vežbickaitė. TV3. 

2019 rugsėjo 22. <http://www.tv3.lt> 

37. Mažas taškelis ant kūno – tik katastrofos pradžia: kaip suvaldyti žaibiškai 

progresuojančią ligą: [pokalbis su ULAC vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku ir VU Vaikų 

klinikos vedėju, prof. Vytautu Usoniu / kalbino Kristina Ciparytė, parengė Jūratė 

Bratikienė]. Delfi. 2019 rugsėjo 22. <http://www.delfi.lt> 

38. Pirmą kartą Lietuvoje tarptautiniai virusologijos mokymai: [pokalbis su ULAC vadovu, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas Nagys. ULAC. 2019 rugsėjo 19. 

<http://www.ulac.lt> 

39. Profesorius įspėjo: šios suaugusiems pavojingos ligos simptomai pasireiškia ne iš karto: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Joana Gimberytė-Balčiuvienė. Lietuvos rytas. 2019 rugsėjo 11. 

<http://www.lrt.lt> 

40. Galim tikėtis ankstesnės gripo bangos: interviu. TV3. 2019 rugsėjo 10. 

<http://www.tv3.lt> 

41. Specialistai įspėja dėl gripo – į Lietuvą atkeliauja itin pavojingas virusas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė]. Edita 

Vežbickaitė TV3. 2019 rugsėjo 10. <http://www.tv3.lt> 

42. Kosulys, krūtinės skausmas, pykinimas gali būti rimtos ligos pranašu: ką daryti, jei jūsų 

organizme gyvena kaspinuotis: [pokalbis su ULAC direktorium prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Neda Černiauskaitė. Delfi. 2019 rugpjūčio 5. <http://www.delfi.lt> 

43. Pasiskiepijusių suaugusiųjų šiemet padaugėjo net 44 kartus: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Saulium Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 2019 

liepos 24. <http://www.lrytas.lt> 

44. Kodėl daugėja susirgimų vėjaraupiais ir kuo ši liga pavojinga? interviu. LRT. 2019 

liepos 22. <http://www.lrt.lt> 

45. Kodėl išaugo sergamumas vėjaraupiais ir skarlatina? interviu. Žinių radijas. 2019 liepos 

18. <http://www.ziniuradijas.lt> 

46. Tyrimas: du trečdaliai lietuvių mato skiepų naudą sveikatai: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku].  15 min. 2019 liepos 15. , 

<http://www.15 min.lt> 
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47. Pernai tarp nėščiųjų išaiškinta daugiau sifilio nei užpernai: [pokalbis su ULAC vadovu, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. ULAC. 2019 liepos 10. <http://www.ulac.lt> 

48. Kovojant su didžiausiu tymų protrūkiu šalyje patvirtinta: Visagino atvejis – iš Ukrainos: 

[pokalbis su ULAC direktorium prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jūratė Damušytė. 

Lietuvos rytas. 2019 liepos 7. <http://www.lrytas.lt> 

49. Mokslininkai pirmą kartą iš gyvo organizmo pašalino ŽIV: interviu. LRT. 2019 liepos 

5. <http://www.lrt.lt> 

50. Atsakymai į klausimus apie skiepus mokymuose specialistams ir visuomenei bus 

tęsiami: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku: ULAC. 2019 liepos 1. <http://www.ulac.lt> 

51. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija - tai suaktyvėjusių skiepijimų 

rezultatas: interviu. LRT. 2019 gegužės 30. <http://www.lrt.lt> 

52. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija - tai suaktyvėjusių skiepijimų 

rezultatas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Saulium Čaplinsku]. ULAC. 2019 gegužės 28. 

<http://www.ulac.lt> 

53. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija: medikai įvardija priežastį: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, 

profesorium Saulium Čaplinsku]. Delfi. 2019 gegužės 28. <http://www.delfi.lt> 

54. Kuo pavojingi tymai? interviu. Žinių radijas. 2019 balandžio 6. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

55. Transliacijoje „Viskas apie tymus!” – atsakymai į rūpimus klausimus: (Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktorius profesorius, medicinos mokslų daktaras Saulius 

Čaplinskas ir ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja gydytoja – epidemiologė 

Daiva Razmuvienė vakar, balandžio 4 d., tiesiogiai atsakė į visuomenei rūpimus 

klausimus – viešoje diskusijoje). ULAC. 2019 balandžio 05. <http://www.ulac.lt> 

56. Paskui tymus – kitos pavojingos ligos: interviu. LRT. 2019 balandžio 3. 

<http://www.lrt.lt> 

57. Tymų protrūkis Lietuvoje pasiekė pavojingą ribą: interviu. Delfi. 2019 kovo 28. 

<http://www.delfi.lt> 

58. Blogos žinios: net trečdalis tam tikros amžiaus grupės žmonių gali neturėti imuniteto 

tymams: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Rasuolė Bauraitė. „Lietuvos ryto“ televizija. 2019 kovo 26. 

<http://www.lrytas.tv.lt> 

59. Valdžią reikia šviesti dėl skiepų: interviu. LNK. 2019 kovo 26. <http://www.lnk.lt> 

60. Su antivakcininkais išvis neverta kalbėti: interviu. Lietuvos rytas. 2019 kovo 26. 

<http://www.lrytas.lt> 

61. Kiekvienas žmogus pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, pasitikėti savo 

šeimos gydytoju: interviu. LRT. 2019 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

62. Būtent nuo pneumokoko, kuris ir sukelia šį uždegimą, yra skiepai: interviu. LR. 2019 

kovo 24. <http://www.lr.lt> 

63. ŽIV liga jau valdoma vaistais: interviu. 15 min. 2019 kovo 24. <http://www.15 min.lt> 

64. Po tymų protrūkio ministerija svarsto Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro likimą: 

[pokalbis su ULAC vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Joana 

Lapėnienė, LRT. 2019 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

65. Padėkojo apie užkrečiamąsias ligas visuomenę informuojantiems žurnalistams: 

[pokalbis su ULAC direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2019 kovo 20. 

<http://www.ulac.lt> 

66. Lietuvoje sparčiai plinta pavojinga liga: vienas žmogus gali užkrėsti: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Judita Jasaitytė. Lietuvos rytas. 2019 kovo20. <http://www.lrytas.lt> 

67. ULAC bendradarbiaus su Lietuvos infektologų draugija: (atitinkamą bedradarbiavimo 

sutartį pasirašė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, profesorius, medicinos 
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mokslų daktaras Saulius Čaplinskas ir Lietuvos infektologų draugijos prezidentė, 

gydytoja infektologė, medicinos mokslų daktarė Danguolė Važnaisienė). ULAC. 2019 

kovo 06. <http://www.ulac.lt> 

68. Specialistai perspėja: didėja gripo komplikacijų tikimybė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2019 vasario 22. 

<http://www.15 min.lt> 

 

2018 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2018 
 

1. Konferencijoje į tuberkuliozę kvies pažvelgti kitaip: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 spalio 25. 

<http://www.ulac.lt> 

2. Pavojingiausios lytiškai plintančios ligos. Saulius Čaplinskas. Prie kavos. 2018: (9) 

rugsėjis; 24-26. 

3. Seminare diskutavo apie vaikų skiepų kalendoriaus naujovę – nuo rugsėjo kūdikius 

skiepys nuo rotaviruso: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 rugpjūčio 22. <http://www.ulac.lt> 

4. Naujovė vaikų skiepų kalendoriuje: vakcinacija nuo rotaviruso – be dūrių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 

2018 rugpjūčio 2 <http://www.lrt.lt> 

5. Naujovė vaikų skiepų kalendoriuje: vakcinacija nuo rotaviruso – be dūrių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 rugpjūčio 2 <http://www.ulac.lt> 

6. Minima Pasaulinė hepatito diena: Lietuvoje sergamumas – vienas aukščiausių Europoje: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku]. LRT. 2018 liepos 28]. <http://www.lrt.lt> 

7. Redaktoriaus žodis (šiame biuletenio numeryje rasite rekomendacijas apie LR vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendoriaus naujovę - skiepus nuo meningokoko infekcijos). 

Užkrečiamosios ligos. 2018; (45): 1. <http://www.ulac.lt> 

8. Saulius Čaplinskas: „Per 30 metų kovoje su AIDS pasaulis padarė didelę pažangą“. 

Mano sveikata. 2018 balandžio 12. 

9. Redaktoriaus žodis: (remdamiesi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir PSO 

informacija, apie ligų protrūkius operatyviai informuojame dirbti ar poilsiauti svetur 

besiruošiančius gyventojus). Saulius Čaplinskas. Užkrečiamosios ligos. 2018; (44): 1. 

<http://www.ulac.lt> 

10. Įmigusios tuberkuliozės bakterijos gali prabusti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danutė Jonušienė. 

Lietuvos rytas. 2018 balandžio 7. <http://www.lrytas.lt> 

11. Redaktoriaus žodis. (gripas itin lengvai užkrečiama liga, plintanti oro lašeliniu būdu). 

Saulius Čaplinskas. Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 1. <http://www.ulac.lt> 

12. Apie gripo aktualijas žiniasklaidoje kalba ULAC specialistai. (prof.dr. Saulius 

Čaplinskas, visuomenės sveikatos specialistė Asta Skrickienė ir gydytoja Daiva 

Razmuviene). Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 9. <http://www.ulac.lt> 

13. Skiepai neapsaugos, kol jų neįskiepysime. (prof. dr. Sauliaus Čaplinsko straipsnio 

“Gripo virusų evoliucijos iššūkiai” santrauka). Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 7. 

<http://www.ulac.lt> 

14. Medikai perspėja: gripo komplikacijų grėsmė išlieka net susilpnėjus ligos simptomams: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Valentina Gudienė, Danutė Navickaitė. Respublika. 2018 vasario 

mėn. 22. <http://www.respublika.lt> 
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15. Gripo komplikacijos gresia net ir išnykus ligos simptomams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2018 vasario 22. 

<http://www.diena.lt> 

16. Gripo komplikacijos gresia net ir išnykus ligos simptomams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 vasario 22. 

<http://www.ulac.lt> 

17. Lietuva buvo ant gripo pandemijos slenksčio – daliai žmonių komplikacijų išvengti 

nepavyks: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 20. 

<http://www.delfi.lt> 

18. Nuo gripo komplikacijos mirė vaikinas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia Plikūnė. Delfi. 2018 vasario 

20. <http://www.delfi.lt> 

19. Gripo epidemija Lietuvoje įgauna stulbinantį mastą: gydytojai keičia taktiką: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 14. <http://www.delfi.lt> 

20. Aptarnavimo ir pramogų sferos darbuotojams – papildoma apsauga nuo gripo: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku ir 

Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuviene] /Ainis Gurevičius, Ieva 

Urbonaitė-Vainienė; ELTA. 2018 vasario 9. <http://www.delfi.lt> 

21. Prof. dr. S. Čaplinskas: visuomenė neįvertina gripo rizikos, nes mano, kad tai lengva 

liga. ULAC. 2018 vasario 9 <http://www.ulac.lt> 

22. Profesorius: visuomenė neįvertina gripo rizikos, nes mano, kad tai lengva liga: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 

2018 vasario 9. <http://www.delfi.lt> 

23. Infektologė išvardino lemtingas klaidas, kada gripas tampa mirtinais spąstais: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 2. <http://www.delfi.lt> 

24. Nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 

2018 vasario 1. <http://www.lrt.lt> 

25. Pernai nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Valentina Gudienė // Respublika. – 2018, vasario 1. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

26. Nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 vasario 1. <http://www.ulac.lt> 

27. Deja, daugeliui šiųmečio gripo išvengti nepavyks poliklinikose – antplūdis: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. – 2018, sausio 31. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

28. Pusė naujų ŽIV infekuotų asmenų pernai užsikrėtė per narkotikus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Jūsų 

Panevėžys. – 2018, sausio 24. – Prieiga per internetą: <http://www.jp.lt> 

29. Kas antras užsikrėtė ŽIV per narkotikus - 2017 m. duomenys: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 sausio 24. <http://www.ulac.lt> 

30. Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė - sumažink savo riziką! [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 sausio 23. <http://www.ulac.lt> 

31. Prof. dr. S.Čaplinskas paskaitoje apie gripą kalba apie vakcinų efektyvumą ir primena 

apie rankų higieną. ULAC. 2018 sausio 19 <http://www.ulac.lt> 
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32. Lietuvoje išgydoma vos 21 proc. sergančiųjų ypač atsparia tuberkulioze: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Ieva Urbonaitė-Vainienė. – Nuotr. // Respublika. – 2018, sausio 18. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

33. „Švarių rankų šokis“: su rankų higiena supažindina per šokį: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / LRT laida „Labas rytas, 

Lietuva“. – 2018, sausio 9. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

34. Iškilmingai įteikti konkurso „Švarių rankų šokis 17“ apdovanojimai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Zigmantas Nagys. ULAC. 2018 sausio 8. <http://www.ulac.lt> 

35. Norite išvengti gripo? Vos vieno įpročio atsisakymas gerokai sumažins šią riziką: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // Moteris. – 2018, sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.moteris.lt> 

36. Patikimas būdas, kaip išvengti 80 proc. infekcinių ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Dzūkijos TV. – 2018, 

sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.dzukijostv.lt> 

37. Norite nesusirgti gripu – liaukitės liesti veidą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Alvyda Bajarūnaitė, Saulius 

Liauksminas // Valstietis lt. – 2018, sausio 6. – Prieiga per internetą: 

<http://www.valstietis.lt> 

38. Tikrins praeivių rankų švarą ir apdovanos konkurso „Švarių rankų šokis 17“ 

nugalėtojus: (konkurso tikslas - išmokyti vaikus taisyklingai plauti rankas bei 

supažindinti juos su teisingo kosėjimo etiketo judesiais): [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas 

Nagys // ULAC. – 2018, sausio 3. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

39. Apdovanosime iniciatyvos „Švarių rankų šokis 17“ nugalėtojus: (tradiciniame konkurse 

dalyvavo per 80 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, kurios subūrė apie 2 000 vaikų ir 

prisidėjo prie bendro tikslo – mokė mažuosius taisyklingai plauti rankas bei supažindino 

juos su teisingo kosėjimo etiketo judesiais): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas Nagys // ULAC. – 

2018, sausio 2. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

 

 

2017 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2017 
 

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras padėkojo žurnalistams: (konkurso laureatus 

pasveikino ir visiems užkrečiamųjų ligų temomis rašantiems, garso ir vaizdo reportažus 

rengiantiems žurnalistams dėkojo Prancūzų instituto direktorius ir Prancūzijos 

ambasados patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais Jean-Marie Sani, Pasaulio 

sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė, Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // 

ULAC. – 2017, gruodžio 19. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

2. Žiniasklaidos konkurso apdovanojimai įvyks Franko namuose: (apdovanosime jau 

tradicinio žiniasklaidos konkurso laureatus ir pasveikinsime visus užkrečiamųjų ligų 
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34. (Naujas iššūkis – Ebola hemoraginė karštligė): redaktoriaus žodis / [Saulius 

Čaplinskas]. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2014, Nr. 27 (rugpjūtis), p. 1. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

35. Pažymint pasaulinę imunizacijos savaitę ekspertai atsakė į gyventojų klausimus: 

balandžio 24-30 d. Vilnius, 2014: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir 

AIDS. – 2014, Nr. 26 (gegužė), p. 3. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

36. (Šiame biuletenyje skaitykite apie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro renginius...): 

redaktoriaus žodis / Saulius Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2014, Nr. 26 

(gegužė), p. 1. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

37. (Vaikai dažniau nei suaugusieji serga užkrečiamosiomis ligomis): redaktoriaus žodis / 

Saulius Čaplinskas. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2014, Nr. 28 (spalis), p. 

1 – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

 

 

2013 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2013 

 
1. Nuo gimdos kaklelio vėžio saugo skiepai ir profilaktinė patikra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata 

Bukotaitė // ULAC. – 2013, sausio 21. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

2. Didėja sergamumas beveik pamirštu kokliušu: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku] / parengta pagal dienraštį „Respublika“ // 

Alfa. – 2013, vasario 4. – Prieiga per internetą: <http://www.alfa.lt> 

3. Didėja sergamumas beveik pamirštu kokliušu: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku] / parengta pagal dienraštį „Respublika“ // 

Respublika. – 2013, vasario 5. – Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

4. Prof. dr. Saulius Čaplinskas: „Kovoje su gimdos kaklelio vėžiu labai svarbus švietimas“ 

/ Beata Bukotaitė // ULAC. – 2013, sausio 25. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

5. Erkių platinamų ligų daugėja dėl klimato pokyčių / [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2013, kovo 6. – Prieiga 

per internetą: <http://www.delfi.lt> 

6. Specialistai pataria nenuvertinti retų ligų pavojaus / [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // ULAC. 

– 2013, vasario 28. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

7. Europos imunizacijos savaitę – dėmesys tymų grėsmei / [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // 

ULAC. – 2013, balandžio 23. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

8. Nors sakoma, kad derlius skaičiuojamas rudenį, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

smarkiausiai prie sergamumo priežasčių analizės palinksta kiekvienų metų pradžioje: 

redaktoriaus žodis / Saulius Čaplinskas. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 

2013, Nr. 22, balandis, p. 1. – Prieiga per internetą: http://www.ulac.lt 

9. Prisimenant šaltąjį metų laiką, negalima nepaminėti gripo – praėjusi gripo sezoną 

neišvengta epidemijų, komplikacijų ir mirčių: redaktoriaus žodis / Saulius Čaplinskas. – 

Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2013, Nr. 23, liepa, p. 1. – Prieiga per 

internetą: http://www.ulac.lt 

10. Ankstyvų lytinių santykių padariniai – ligos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] / parengta pagal dienraštčio 
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„Respublika“ priedą „Būkime sveiki“ // Respublika. – 2013, liepos 29. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

11. Lietuva – sifilio šalis: moterys užsikrečia nuo savo partnerio, vyrai – nuotykio metu: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] / Inga 

Saukienė // Delfi. – 2013, liepos 2ė. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

12. Lietuvoje daugėja lytiškai plintančiomis infekcijomis užsikrėtusio jaunimo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / Švietimo 

ir komunikacijos skyriaus vedėja Beata Bukotaitė. – Nuotr. // ULAC. – 2013, liepos 25. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

13. Apklausa: apie 12 proc. Lietuvos homoseksualų neslepia savo lytinės orientacijos: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Alfa. – 

2013, lapkričio 8. – Prieiga per internetą: <http://www.alfa.lt> 

14. Lietuvos homoseksualai nėra ištvirkę: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Mindaugas Jackevičius // Delfi. 

– 2013, lapkričio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

 

15. Statistika: kokiomis užkrečiamosiomis ligomis sergame dažniausiai / [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Klaipeda.diena. – 2013, lapkričio 18. – Prieiga per internetą: 

<http://www.klaipeda.diena.lt> 

16. Prasideda nemokamų ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu, profesorium Saulium Čaplinsku] // LRT. – 2013, lapkričio 25. – Prieiga 

per internetą: <http://www.lrt.lt> 

17. Prasidėjo ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, 

profesorium Saulium Čaplinsku] // Balsas. – 2013, lapkričio 25. – Prieiga per internetą: 

<http://www.balsas.lt> 

18. Prasidėjo ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, 

profesorium Saulium Čaplinsku] // Lietuvos žinios. – 2013, lapkričio 25. – Prieiga per 

internetą: <http://www.lzinios.lt> 

19. Prasidėjo ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, 

profesorium Saulium Čaplinsku] // ULAC. – 2013, lapkričio 25. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

20. Prieš pasaulinę AIDS dieną – nemokamų ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesorium Saulium Čaplinsku] // Kaunodiena. – 

2013, lapkričio 25. – Prieiga per internetą: <http://www.kaunodiena.lt> 

21. Prieš pasaulinę AIDS dieną – nemokamų ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesorium Saulium Čaplinsku] // Lietuvos sveikata. – 

2013, lapkričio 22. – Prieiga per internetą: <http://www.lsveikata.lt> 

22. Prieš pasaulinę AIDS dieną – nemokamų ŽIV tyrimų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesorium Saulium Čaplinsku] // 15 min. – 2013, 

lapkričio 25. – Prieiga per internetą: <http://www.15 min.lt> 

23. Pristatytas naujas leidinys – „Sergamumo užkrečiamomis ligomis Lietuvoje 2012 metais 

apžvalga: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Saulium 

Čaplinsku] // ULAC. – 2013, lapkričio 18. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

24. Seksualiniuose malonumuose besimaudantis ir dažnai partnerius keičiantis jaunimas – 

ant lytiškai plintančių infekcijų ir nevaisingumo grėsmės bombos: [pokalbis su  

Dermatovenerologijos centro gydytoju Algirdu Šumila, Šeimos planavimo ir seksualinės 

sveikatos asociacijos direktore Esmeralda Kuliešyte, bendrovės „Endemik diagnostika“ 

vadove Egle Marciuškiene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. 

Saulius Čaplinskas) / užrašė] Dovilė Jablonskaitė // 15 min. – 2013, liepos 24. – Prieiga 

per internetą: http://www.15 min.lt 
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2012 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2012 

 
1. Pasaulis jau 30 metų gyvena su AIDS – profesiniai pastebėjimai ir vertinimai: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku / parengė] ŽIV/AIDS 

ir hepatitų epidemiologinės priežiūros ir Švietimo ir komunikacijos skyriai. – Nuotr. // 

Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2012, Nr. 17, p. 4-5. 
2. Specialistams nerimą kelia išaugęs žarnyno infekcinių ligų protrūkių skaičius: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku // BNS. – 2012, 

vasario 15. − Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

3. Specialistams nerimą kelia žarnyno infekcinių ligų protrūkis: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku // Zebra,lt, BNS. – 2012, vasario 15. − 

Prieiga per internetą: <http://www.zebra.lt> 

4. Pirmą kartą rengiamas Nacionalinis sveikatos egzaminas: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. – Nuotr. // Zebra. – 2012, kovo 22. − 

Prieiga per internetą: <http://www.zebra.lt> 

5. Sveikatos egzaminas – ne vien medikams: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio 

balsas. – 2012, kovo 26, p. 2. 

6. Tuberkuliozė – dažniausias AIDS lydintis susirgimas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] – Nuotr. // Sveikata. – 2012, kovo 28. − 

Prieiga per internetą: <http://www.sveikata.lt> 

7. Medikai ragina saugotis nuo erkių platinamų ligų skiepais ir dažniau šienaujant žolę: 

(Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas sako, jog svarbu 

skiepytis, pasirinkti tinkamus rūbus būnant gamtoje ir dažniau šienauti žolė) // 

Bernardinai. – 2012, balandžio 12. − Prieiga per internetą:<http://www.bernardinai.lt> 

8. Nacionaliniame sveikatos egzamine žinias pasitikrino daugiau kaip 7 500 gyventojų: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // vtv.lt. – 

2012-04-13. − Prieiga per internetą: <http://www.vtv.lt> 

9. Europos regionas mini laisvos nuo poliomielito zonos dešimtmetį: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vakarų Lietuvos 

medicina. – 2012, birželio 26. – Prieiga per internetą: <http://www.vlmedicina.lt> 

10. Kodėl mums turėtų rūpėti narkomanai? Valdžios atstovo ir narkomano mamos 

atsakymas į tiesmuką klausimą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

Sauliumi Čaplinsku] / Zita Voitilavičiūtė // Vakarų Lietuvos medicina. – 2012, birželio 

28. – Prieiga per internetą: <http://www.vlmedicina.lt> 

11. Konferencijoje skirtas dėmesys erkių platinamoms ligoms: [pokalbis su ULAC vadovu 

Sauliumi Čaplinsku]. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2012, Nr. 19, p. 2. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

12. Nacionalinis sveikatos egzaminas sutraukė per 7 tūkst. Dalyvių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] / parengė Švietimo ir 

komunikacijos skyrius. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2012, Nr. 18, p. 3. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

13. Pirmą kartą Lietuvoje surengtas Nacionalinis sveikatos egzaminas: redaktoriaus žodis. – 

Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2012, Nr. 18, p. 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

14. SoGAT specialistai lankėsi Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre: [pokalbis su ULAC 

vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2012, Nr. 19, p. 2. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

15. Sutarta bendradarbiauti su visuomenės sveikatos biurais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2012, Nr. 

18, p. 2. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 
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16. Užregistruoti 58 nauji ŽIV infekcijos atvejai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] / Beata Bukotaitė // SAM. – 2012, liepos 2. – 

Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

17. Vasara vilioja galimybe praleisti kuo daugiau laiko gamtoje: redaktoriaus žodis / Saulius 

Čaplinskas. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2012, Nr. 19, p. 1. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

18. Liepos 28-oji – pasaulinė hepatito diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Vakarų Lietuvos medicina. – 2012,liepos 28. – Prieiga 

per internetą: <http://www.vlmedicina.lt> 

19. Lietuvoje dvigubai daugiau nei pernai ŽIV atvejų – 77: [minimas Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovas Saulius Čaplinskas] // BNS. – 2012, liepos 26. - Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt> 

20. Šiemet užregistruota dvigubai daugiau ŽIV atvejų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2012, birželio 13. – Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt> 

21. Antiretrovirusinė terapija infekuotiesiems ŽIV turi būti pradėta nedelsiant: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vakarų Lietuvos 

medicina. – 2012, rugpjūčio 28. – Prieiga per internetą: <http://www.vlmedicina.lt> 

22. Būkime budrūs ir atsakingi: migruoja ne tik žmonės, bet ir ligos: (asmenims, 

dirbantiems gynybos, visuomenės saugumo ir teisėtvarkos srityse ir susidurintiems su 

migrantais buvo parengtas specialus leidinys „Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos“. 

Autoriai Saulius Čaplinskas, Rita Augutienė) / Karolina Šerytė // ULAC. – 2012, 

birželio 29. – Prieiga per internetą: http://www.ulac.lt 

23. Dažniausias AIDS žymintis susirgimas – tuberkuliozė: (neretai tuberkuliozė tampa ŽIV 

infekuotų asmenų mirties priežastimi, – kalbėjo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius Saulius Čaplinskas) / Beata Bukotaitė // ULAC. – 2012, kovo 23. – Prieiga 

per internetą: http://www.ulac.lt 

24. Dr. doc. Saulius Čaplinskas: kovoje su gimdos kaklelio vėžiu būtinas dėmesys švietimui 

/ Beata Bukotaitė. – Nuotr. // ULAC. – 2012, vasario 7. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

25. Dr. doc. Saulius Čaplinskas: „Sprendimas nesiskiepyti – tai sprendimas prisiimti ligos 

riziką“ / parengė Imunoprofilaktikos skyrius // ULAC. – 2012, balandžio 19. – Prieiga 

per internetą: http://www.ulac.lt 

26. 2011-aisiais Lietuvoje užregistruoti 166 nauji užsikrėtusieji ŽIV asmenys: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] / Beata Bukotaitė // 

ULAC. – 2012, vasario 29. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

27. ECDC vadovas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre džiaugėsi atvira diskusija: 

[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas skaitė pranešimą 

„Imunoprofilaktikos programos pasiekimai, gyventojų nuostatos į skiepus, sergamumo 

tendencijos, vakcinomis valdomos infekcijos bei kiti aktualūs visuomenės sveikatos 

klausimai” / Beata Bukotaitė. – Nuotr. // ULAC. – 2012, vasario 29. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

28. Europos regionas mini laisvos nuo poliomielito zonos dešimtmetį: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2012, 

birželio 26. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

29. Flashmob‘o akcijos „Užteks tylėti“ nugalėtojai iš Skriaudžių pramogavo Vilniuje: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] / Beata 

Bukotaitė. – Nuotr. // ULAC. – 2012, vasario 21. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

30. Liepos 28-oji – pasaulinė hepatito diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu Sauliumi Čaplinsku] / Karolina Šerytė // ULAC. – 2012, liepos 27. –- Prieiga per 

internetą: http://www.ulac.lt 
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31. Lietuvos vaikų gerovė rūkymo, alkoholio ir narkotikų šešėlyje: (dr. doc. Saulius 

Čaplinskas pranešime „Lietuvos paauglių psichotropinių medžiagų vartojimo 

priežastinių ryšių tyrimas” pristatė organizacijos ECAD atliktus tyrimus ir pastebėjo, 

kad Lietuvos miestų moksleiviai palyginti su bendraamžiais iš Oslo (Norvegija) ir 

Reikjaviko (Islandija) dažniau rūko, vartoja alkoholį ir psichotropines medžiagas) / 

Karolina Šerytė. Nuotr. // ULAC. – 2012, liepos 12. – Prieiga per internetą: 

http://www.ulac.lt 

32. Nacionaliniame sveikatos egzamine sudalyvavo daugiau kaip 7 500 gyventojų: 

(džiaugiamės, kad egzaminas pritraukė daug jaunų žmonių ir paskatino ne tik pasitikrinti 
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