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2022 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2022 

Mokslo populiarinimo 
1. Profesorius S. Čaplinskas – apie COVID-19 staigmenas: nauja viruso savybė jau kelia daug 

nerimo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ekspertu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, 

Vilniaus Universiteto mokslininku, virusologu Gyčiu Duda]. Žinių radijas. Lietuvos rytas. 

2022 birželio 13. <https://www.lrytas.lt> 

2. Europoje plinta net dvi mįslingos ligos: viena naikina gyvybiškai svarbų organą, kita – 

palieka baisias žymes: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologe 

Daiva Razmuviene, Vilniaus Universiteto mokslininku, virusologu Gyčiu Duda, 

užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto 

profesoriumi Vytautu Usoniu. „Žinių radijas“. Lietuvos rytas. 2022 birželio 10. 

<https://www.lrytas.lt> 

3. Naujų užkrečiamų ligų ar sugrįžusių senųjų infekcijų tik daugės – pradedame gyventi 

pandemijų metais ...[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) direktoriumi, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2022 birželio 6. 

<http://www.delfi.lt> 

4. ULAC vadovas S. Čaplinskas neplanuoja likti naujoje darbovietėje, tačiau ateities planų 

neatskleidžia. Rugilė Andrejevskytė. Alfa. 2022 birželio 6. <https://www.alfa.lt> 

5. Vakcina nuo ŽIV tampa vis realesnė: Čaplinskas įvardijo, kodėl to laukti teko beveik 40 

metų. LRT laida „Mokslas ir IT“. 2022 birželio 6. <http://www.lrt.lt> 

6. Profesorius Čaplinskas pasakė, kas jam kelia daug didesnį nerimą negu beždžionių raupai. 

Daiva Savickienė, „Sekundė“. Delfi. 2022 birželio 4. <http://www.delfi.lt> 

7. Epidemiologai perspėjo dėl beždžionių raupų: ragina išlaikyti budrumą vasaros renginiuose; 

[pokalbis su virusologu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Lietuvos ryto laida „Nauja 

diena“. 2022 gegužės 31. <https://www.lrytas.lt> 

8. Po žinios apie pradėtą skiepijimą ketvirtąja doze – prieštaringos ekspertų reakcijos: 

[pokalbis su Sveikatos apsaugos ministerijos patarėju Luku Galkumi, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, buvusiu sveikatos apsaugos 

ministru parlamentaru Aurelijumi Veryga / kalbino ir užrašė] Akvilė Bružinskaitė, Robertas 

Narmontas. Laida „Delfi diena“. 2022 gegužės 31. <http://www.delfi.lt> 

9. Profesorius Čaplinskas papasakojo apie vakciną, kurios laukiama beveik 40 metų. Delfi. 

2022 gegužės 27. <http://www.delfi.lt> 

10. Vakcina nuo ŽIV tampa vis realesnė: prof. Čaplinskas papasakojo, kodėl to laukti teko 

beveik 40 metų. BNS spaudos centras. 2022 m. gegužės 27. <https://sc.bns.lt> 

11. Vakcina nuo ŽIV tampa vis realesnė: profesorius S. Čaplinskas papasakojo, kodėl to laukti 

teko beveik 40 metų. Lietuvos rytas. 2022 gegužės 27. <https://www.lrytas.lt> 

12. Čaplinskas – apie tai, kas būtų, jeigu beždžionių raupų viruso suvaldyti nepavyktų: kam 

didžiausia rizika užsikrėsti? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Delfi. 2022 gegužės 26. 

<http://www.delfi.lt> 

13. Beždžionių raupai plinta, bet apie skiepus kalbėti dar anksti: [pokalbis su Vilniaus 

universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras Vytautas Usonis, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovas prof. Saulius Čaplinskas / užrašė] Margarita Vorobjovaitė. 15 min. 

2022 gegužės 25. <http://www.15 min.lt> 

14. S. Čaplinskas perspėjo dėl pavojaus: beždžionių raupai gali įsitvirtinti Europoje. Lietuvos 

rytas. 2022 gegužės 26. . <https://www.lrytas.lt> 

15. Čaplinskas: Europoje plintantys beždžionių raupai pavojingiausi turint silpną imunitetą ... 

BNS. Delfi. 2022 gegužės 25. <http://www.delfi.lt> 

16. Čaplinskas: Europoje plintantys beždžionių raupai pavojingiausi turint silpną imunitetą.  

BNS. LRT laida „Sveikata“. 2022.05.25. <http://www.lrt.lt> 

https://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.alfa.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.15min.lt/autorius/margarita-vorobjovaite-1010408
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
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17. Europoje nerimą kelia plintanti liga: Čaplinskas pasakė, kam beždžionių raupai 

pavojingiausi. BNS. TV3 naujienų pottalas. 2022 gegužės 25. <http://www.tv3.lt> 

18. Po COVID-19 – beždžionių raupai: S. Čaplinskas pasakė, kam jie pavojingiausi:.[pokalbis 

su virusologu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku ir gydytoju epidemiologu Pauliumi 

Gradecku. Kauno diena. 2022 gegužės 25. <http://www.kaunodiena.lt> 

19. SAM tikina, kad Lietuva atidžiai stebi situaciją dėl beždžionių raupų, grėsmės kol kas 

nėra: [pokalbis su sveikatos apsaugos viceministru Aurimu Pečkausku, Lietuvos 

užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ignas 

Jačauskas, BNS. LRT laida “Sveikata”. 2022 gegužės 25. <http://www.lrt.lt> 

20. Virusologas: beždžionių raupų viruso su COVID-19 lyginti nereikėtų – skiepų nuo jo 

neprireiks: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, virusologu Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Greta Burlėgaitė. Alfa.lt 2022 gegužės 25. <http://www.alfa.lt> 

21. LRT trumpai. Ką žinome apie beždžionių raupus: koks tai virusas, pagrindiniai simptomai, 

plitimo būdai: [pokalbis su NVSC specialiste Simona Žukauskaite-Šarapajeviene, 

daktaru. Gyčiu Dudo, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, profesore, daktare Aurelija 

Žvirblienė užrašė] Irtautė Gutauskaitė. LRT laida „Sveikata“. 2022 gegužės 24. 

<http://www.lrt.lt> 

22. Po Europą toliau plinta beždžionių raupai: profesorius Čaplinskas pasakė, kam šis virusas 

pavojingiausias: [kalbino Aurimas Perednis, parengė Gabrielė Grinkaitė]. Žinių radijo laida 

„Dienos klausimas“. Delfi. 2022 gegužės 24. <http://www.delfi.lt> 

23. Profesorius S. Čaplinskas paaiškino, kas sukėlė nerimą dėl beždžionių raupų: davė patarimų 

virusui išvengti. Aurimas Perednis, Žinių radijas. Lietuvos rytas 2022 gegužės 23. 

<https://www.lrytas.lt> 

24. Vos atsikvėpęs nuo COVID-19 pasaulis vėl įsitempė: kas tie paslaptingieji beždžionių 

raupai ir kokį pavojų jie kelia? [pokalbis su biologijos mokslų daktaru Gyčiu Duda, 

medicinos mokslų daktaru, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, profesore, medicinos 

mokslų daktare Aurelija Žvirbliene / užrašė] Irtautė Gutauskaitė. LRT laida 

„Sveikata“. 2022 gegužės 23. <http://www.lrt.lt> 

25. Stebi beprecedentį beždžionių raupų šuolį: šio viruso plitimo būdas – neįprastas: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centro profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Akvilė 

Bružinskaitė. Laida „Delfi diena“. 2022 gegužės 20. <https://www.delfi.lt> 

26. Apie Europoje augančius beždžionių raupų atvejus: nerimą kelia tai, kad neaišku, kur 

asmenys užsikrėtė: interviu S. Čaplinskas perspėjo dėl pavojaus: beždžionių raupai gali 

įsitvirtinti Europoje. Lietuvos rytas. 2022 gegužės 26. . <https://www.lrytas.lt> 

27. Čaplinskas: Europoje plintantys beždžionių raupai pavojingiausi turint silpną imunitetą ... 

BNS. Delfi. 2022 gegužės 25. <http://www.delfi.lt> 

28. Čaplinskas: Europoje plintantys beždžionių raupai pavojingiausi turint silpną imunitetą.  

BNS. LRT laida „Sveikata“. 2022.05.25. <http://www.lrt.lt> 

29. Europoje nerimą kelia plintanti liga: Čaplinskas pasakė, kam beždžionių raupai 

pavojingiausi. BNS. TV3 naujienų pottalas. 2022 gegužės 25. <http://www.tv3.lt> 

30. Po COVID-19 – beždžionių raupai: S. Čaplinskas pasakė, kam jie pavojingiausi:.[pokalbis 

su virusologu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku ir gydytoju epidemiologu Pauliumi 

Gradecku. Kauno diena. 2022 gegužės 25. <http://www.kaunodiena.lt> 

31. SAM tikina, kad Lietuva atidžiai stebi situaciją dėl beždžionių raupų, grėsmės kol kas 

nėra: [pokalbis su sveikatos apsaugos viceministru Aurimu Pečkausku, Lietuvos 

užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku  / užrašė] Ignas 

Jačauskas, BNS. LRT laida “Sveikata”. 2022 gegužės 25. <http://www.lrt.lt> 

32. Virusologas: beždžionių raupų viruso su COVID-19 lyginti nereikėtų – skiepų nuo jo 

neprireiks: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, virusologu Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Greta Burlėgaitė. Alfa.lt 2022 gegužės 25. <http://www.alfa.lt> 

33. LRT trumpai. Ką žinome apie beždžionių raupus: koks tai virusas, pagrindiniai simptomai, 

plitimo būdai: [pokalbis su NVSC specialiste Simona Žukauskaite-Šarapajeviene, 

http://www.tv3.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.alfa.lt/
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daktaru. Gyčiu Dudo, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, profesore, daktare Aurelija 

Žvirblienė užrašė] Irtautė Gutauskaitė. LRT laida „Sveikata“. 2022 gegužės 24. 

<http://www.lrt.lt> 

34. Po Europą toliau plinta beždžionių raupai: profesorius Čaplinskas pasakė, kam šis virusas 

pavojingiausias: [kalbino Aurimas Perednis, parengė Gabrielė Grinkaitė]. Žinių radijo laida 

„Dienos klausimas“. Delfi. 2022 gegužės 24. <http://www.delfi.lt> 

35. Profesorius S. Čaplinskas paaiškino, kas sukėlė nerimą dėl beždžionių raupų: davė patarimų 

virusui išvengti. Aurimas Perednis, Žinių radijas. Lietuvos rytas 2022 gegužės 23. 

<https://www.lrytas.lt> 

36. Vos atsikvėpęs nuo COVID-19 pasaulis vėl įsitempė: kas tie paslaptingieji beždžionių 

raupai ir kokį pavojų jie kelia? [pokalbis su biologijos mokslų daktaru Gyčiu Duda, 

medicinos mokslų daktaru, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, profesore, medicinos 

mokslų daktare Aurelija Žvirbliene / užrašė] Irtautė Gutauskaitė. LRT laida 

„Sveikata“. 2022 gegužės 23. <http://www.lrt.lt> 

37. Stebi beprecedentį beždžionių raupų šuolį: šio viruso plitimo būdas – neįprastas: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centro profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Akvilė 

Bružinskaitė. Laida „Delfi diena“. 2022 gegužės 20. <https://www.delfi.lt> 

38. Apie Europoje augančius beždžionių raupų atvejus: nerimą kelia tai, kad neaišku, kur 

asmenys užsikrėtė: interviu. LRT laida “Žinios”. 2022 gegužės 19. <http://www.lrt.lt> 

39. Profesorius S. Čaplinskas – apie pavojingos infekcijos protrūkį ligoninėse. emedicina. 2022 

gegužės 11. <https://emedicina.lt> 

40. Prof. S. Čaplinskas įspėja: pasaulyje plinta tymai. emedicina. 2022 gegužės 8. 

<https://emedicina.lt> 

41. Profesorius Čaplinskas mato galinčią prasiveržti problemą: Lietuvai vėl gresia primirštos 

ligos protrūkiai / kalbino Kristina Ciparytė, parengė Gabrielė Grinkaitė]. laida „Delfi rytas“. 

2022 gegužės 8. <http://www.delfi.lt> 

42. Didžiausias imuniteto žudikas yra pats žmogus: interviu. LRT laida “Stilius”. 2022 

gegužės 7. <http://www.lrt.lt> 

43. Lietuva tarp kaimynų pirmauja perteklinių mirčių nuo COVID-19 lentelėse: interviu. LRT 

radijo laida “Sveikata”. 2022 gegužės 6. <http://www.lrt.lt> 

44. Medikus ant kojų sukėlė nauja paslaptinga liga: pažeidžia gyvybiškai svarbų organą, apie 

susirgimą išduoda: [pokalbis su Vilniaus universiteto profesoriumi Vytautu Usoniu, 

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

Šaulitis. Lietuvos rytas. 2022 gegužės 3. <https://www.lrytas.lt> 

45. Plinta pavojingą kepenų ligą sukeliantis virusas: profesoriai pasakė, kas apie jį žinoma: 

[pokalbis su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesoriumi 

Vytautu Usoniu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2022 gegužės 3. <http://www.delfi.lt> 

46. Profesorius įvardijo, kokie simptomai pasireiškia susirgus erkiniu encefalitu Lrytas.lt 

sveikata Ligos ir gydymas: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

Sauliumi Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 2022 gegužės 3. <https://www.lrytas.lt> 

47. Lietuvai vėl gresia tymų protrūkis: žmonės nesiskiepijo ir nuo jų: [pokalbis su 

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

užrašė]. Raminta Gecevičiūtė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 gegužės 2. <http://www.tv3.lt> 

48. Pandemija baigiasi. O kas tokiau?  Interviu. LRT Aktualijų studija. 2022 gegužės 2. 

<http://www.lrt.lt> 

49. Persirgus erkiniu encefalitu: gyvenimas niekada nebus toks pat: interviu. Lryto laida 

“Lietuvos diena”. 2022 balandžio 30. <http://www.lrytas.lt> 

50. Apie atlaisvinimus ir skiepus: ar tikrai taip nugalėsime pandemiją: interviu. Laida “Delfi 

diena”. 2022 balandžio 28. <http://www.delfi.lt> 

51. Aurelija neteko 15-os pirštų, bet vadintina laimės kūdikiu: klastingasis meningokokas 

prasideda it peršalimas: (profesorius Saulius Čaplinskas patarė , kaip atskirti, ar tai 

http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
https://emedicina.lt/2022/05/
https://emedicina.lt/2022/05/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
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pavojingas bėrimu vadinamas kraujavimas, kurį sukelia žaibiška ir ne taip retai 

mirtina meningokokinė infekcija). parengė Indrė Motuzienė. LRT laida „Klauskite 

daktaro“. 2022 balandžio 27. <http://www.lrt.lt> 

52. Blėstant COVID-19 – naujos pandemijos ženklai? Mįslingas hepatitas pasiglemžia 

mažiausiuosius: (yra sunkūs hepatito atvejai vaikams. Yra mirties atvejis, yra kepenų 

persodinimo atvejų“, – sakė ULAC vadovas). Dominykas Griežė, Alfa.lt.  Baltikum. 2022 

balandžio 26. < https://ve.lt> 

53. Kiekvienas užsikrės COVID-19 ir tikriausiai dar daug kartų per savo gyvenimą: interviu. 

TV3 naujienų portalas. 2022 balandžio 22. <http://www.tv3.lt> 

54. Po COVID-19 ribojimų atšaukimo – profesoriaus patarimai: pasakė, kur ir toliau būti su 

veido kaukėmis: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Eimantas Šaulitis. 

Lietuvos rytas. 2022 balandžio 22. <http://www.lrytas.lt> 

55. ES valstybėse registruota tarp vaikų plintančio nežinomos kilmės hepatito atvejų: interviu. 

LRT radijo laida “Lietuvos diena”. 2022 balandžio 20. <https://www.lrt.lt> 

56. Ribojimai baigėsi, bet pandemija – ne: profesorius Čaplinskas įspėjo, kam kaukių nusiimti 

dar tikrai negalima. Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2022 balandžio 20. <http://www.delfi.lt> 

57. Virusologas: sveiki atvykę į pakartotinio COVID-19 užsikrėtimo amžių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu virusologu Sauliumi Čaplinsku. Alfa.lt 2022 

balandžio 14. <http://www.alfa.lt> 

58. As the end of the 5th wave of COVID-19 in Lithuania is announced, Prof. Čaplinskas 

warns: 'The worst is yet to come'. Lietuvos rytas. 2022 balandžio 13. <http://www.lrytas.lt> 

59. Paskelbus 5-osios COVID-19 bangos pabaigą Lietuvoje, prof. S. Čaplinsko perspėjimas: 

„Blogiausia mūsų dar laukia“ Milda Kuizinaitė. Lietuvos rytas. 2022 balandžio 12. 

<https://www.lrytas.lt> 

60. Mirtina liga nusitaikė į dirbančius sode: štai, ką reikia padaryti: (stabligė – tai ūmi, dažnai 

mirtina, infekcinė liga, pažeidžianti centrinę nervų sistemą ir sukelianti skersaruožių 

raumenų traukulius): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Laura Bilinskaitė. TV3 žinios. 2022 balandžio 10. <http://www.tv3.lt> 

61. Saulius Čaplinskas: Kada baigsis pandemija? 15 min. 2022 balandžio 3. <http://www.15 

min.lt> 

62. Apie kaukių nešiojimą, užkrečiamųjų ligų infekcijas ir skiepus: interviu. LRT radijo laida 

“Žinios”. 2022 balandžio 3. <http://www.lrt.lt> 

63. Apie kaukių nešiojimą ir higieną: interviu. LRT radijo laida “Žinios”. 2022 kovo 30. 

<http://www.lrt.lt> 

64. Profesorius Čaplinskas pasakė, kada gali baigtis pandemija ir kas lauks po to. Delfi. 2022 

balandžio 3. <http://www.delfi.lt> 

65. S. Čaplinskas įvertino kaukių atsisakymą: turi patarimą, kaip elgtis toliau ir blogą žinią, 

manantiems, kad imuniteto stiprinti nebereikės. Rimvydas Paleckis Lietuvos ryto laida 

„Nauja diena“. 2022 kovo 30. <http://www.lrytas.lt> 

66. Dėl COVID-19 gali sutrumpėti vidutinė gyvenimo trukmė: Rimvydas Paleckis Lietuvos ryto 

laida „Nauja diena“. 2022 kovo 30. <http://www.lrytas.lt> 

67. Kiek šios infekcijos šiandien mums yra pavojingos, kai daugelyje šalių naikinami ir nuo 

šių ligų mus saugoję pandeminiai ribojimai? Ar per dvejus pandemijos metus tapome 

mažiau atsparesni kitoms infekcinėms ligos? interviu. LRT radijo laida “Sveikata”. 2022 

kovo 30. <http://www.lrt.lt> 

68. Nuo pirmadienio dėvėti veido kaukes privaloma bus tik sveikatos priežiūros, globos ir 

slaugos įstaigose, taip pat viešajame transporte. Virusologai perspėja, kad saugotis reikia ir 

toliau, nes virusas niekur nedingo. Tačiau atvykstantiems iš trečiųjų šalių reikalavimai 

testuotis, jei nėra persirgę ar pasiskiepiję nuo koronaviruso ir toliau išlieka: Lietuvos ryto 

laida „Lietuvos diena“. 2022 kovo 30. <http://www.lrytas.lt> 

http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
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69. Naujasis variantas „deltakron“: profesorius prabilo, ką tai keičia ir kokia laukia trečia 

pandeminė vasara. [pokalbis su profesoriumi, daktaru Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 

portalas. 2022 kovo 27. <http://www.tv3.lt> 

70. Per savaitę sergančiųjų gripu padaugėjo 3 kartus, Čaplinskas ramina – susirgimų mažės 

atšilus orams. LRT naujienų tarnyba. 2022 kovo 25. . <http://www.lrt.lt> 

71. Возвращается почти забытая инфекция: профессор сказал, что это не самое худшее; 

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

Гедре Балчуте. Delfi.ru. 25 марта 2022. <http://www.delfi.lt> 

72. Plintant naujai omikron atmainai, ekspertų nuomonė apie kaukių dėvėjimą: ar jų atsisakyti 

dar ne per anksti? [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus 

departamento direktore Rolanda Lingiene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos 

stiprinimo skyriaus vedėja Loreta Ašokliene / užrašė] Domantas Katelė. LRT. 2022 

kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

73. Beveik pamiršta infekcija sugrįžta su trenksmu: profesorius Čaplinskas įspėjo, kad tai – dar 

ne blogiausia: [apie gripą]. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2022 kovo 24. <http://www.delfi.lt> 

74. Pasaulinė tuberkuliozės diena: [pokalbis su ULAC vadovu, prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] ULAC Epidemiologinės priežiūros skyriaus medikai. 2022 kovo 24. 

<http://www.ulac.lt> 

75. Čaplinskas apie koronavirusą: valstybės lygiu jau dabar pats laikas galvoti, kaip 

gyvensime rudenį. LRT laida „Svarbi valanda“. 2022 kovo 23. <http://www.lrt.lt> 

76. Tuberkuliozė pernai diagnozuota septyniems vaikams: [pokalbis su ULAC vadovu Sauliumi 

Čaplinsku]. BNS. Lietuvos rytas. 2022 kovo 23. <https://www.lrytas.lt> 

77. Keistą reikalavimą išgirdęs vyras sako, kad vakcinos nuo COVID-19 reikia dėl darbo, bet jį 

paskiepyti atsisakoma Profesorė įvertino keblią situaciją: [pokalbis su profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų universiteto profesorė, 

imunologė Aurelija Žvirblienė / užrašė] Eimantas Šaulitis. Lietuvos rytas. 2022 kovo 22. 

<http://www.lrytas.lt> 

78. Praėjus 2 metams nuo karantino Lietuvoje – pandemijos pabaigos ženklus temdo abejonių 

šešėlis: [pokalbis su NVSPL klinikinių tyrimų skyriaus vedėju Algirdu Griškevičiumi, 

LSMU Kauno ligoninės infekcinių ligų klinikos vadove Aukse Mickiene, sveikatos 

apsaugos viceministre Aušra Bilotiene Motiejūniene, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Nerija Kaulakienė. “Lietuvos ryto“ laida „Reporteris“. 2022 kovo 19. 

<https://www.lrytas.lt> 

79. Čaplinskas: pandemija gali sugrįžti jau šį rudenį: “: interviu. LNK laida „Bučiuoju, Rūta“. 

Alfa.lt 2022 kovo 17. <http://www.alfa.lt> 

80. Saulius Čaplinskas: „Pandemija gali sugrįžti jau šį rudenį“: interviu. LNK laida „Bučiuoju, 

Rūta“. Lietuvos rytas. 2022 kovo 17. <http://www.lrytas.lt> 

81. Pandemija gali sugrįžti jau šį rudenį: interviu. LNK laida “Bučiuoju, Rūta”. 2022 kovo 

17. <https://www.lnk.lt> 

82. Po žinios apie naują COVID-19 variantą – profesoriaus verdiktas: ką keičia „deltacron“: 

[pokalbis su gydytoju, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Žinių radijas. Lietuvos rytas. 2022 

kovo 16. <https://www.lrytas.lt> 

Naujas mikron virusas ir vakcinacija: interviu. Žinių radijas. 2022 kovo 15. 

<https://www.ziniuradijas.lt> 

84. Perduodamos naujos mikron versijos – virusas plintas labai greitai: interviu. LRT 

radijas rusų kalba. 2022 kovo 15. <https://www.lrt.lt> 

85. Po COVID-19 atvejų šuolio Europos šalyje stiprėja kalbos apie privalomą vakcinaciją: ar 

ramybė Lietuvoje nėra apgaulinga? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų 

centro profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Eimantas Šaulitis. Lietuvos rytas. 2022 kovo 

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

http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lnk.lt/
https://www.lrytas.lt/
https://www.lrt.lt/
https://www.lrytas.lt/
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86. Rusijos karas kovido neatšaukė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Beatričė Laurinavičienė. Verslo 

žinios. 2022 kovo 12. <https://www.vz.lt 

87. Dėl karo Ukrainoje, kaip ir dėl bet kokio kito karinio konflikto, infekcinės ligos labiau 

plinta, didėja protrūkių tikimybė; interviu. Lryto laida “Laba diena, Lietuva”. 2022 

kovo 8. <http://www.lrytas.lt> 

88. Trumpai ir aiškiai apie dabartinę COVID-19 pandemijos situaciją: tam tikra prasme 

blogiausia dar mūsų laukia. Saulius Čaplinskas. Delfi plius. 2022 kovo 8. 

<https://www.delfi.lt> 

89. Nereikėtų naudoti finansavimo stimulo už skiepijimąsi : interviu. LRT laida “Rusų 

gatvė. Pozicija”. 2022 vasario 26. <http://www.lrt.lt> 

90. Pradinukams privalomų kaukių gali nelikt: interviu. LNK žinios. 2022 vasario 23. 

<https://www.lnk.lt> 

91. Skandalas Trakų ligoninėje – slaugytojos chirurginius įrankius plauna rankomis: rizika 

užsikrėsti ir ŽIV, ir hepatitu B – didžiulė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, Trakų ligoninės direktoriumi Antanu Česnulevičiumi, 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktore Jolanta Abucevičiene, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro atstove Asta Razmiene / užrašė] Edita Vežbickaitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2022 vasario 23. <http://www.tv3.lt> 

92. Profesorius S. Čaplinskas apie SAM sprendimą dėl saviizoliacijos: dalis medikų jau seniai 

juokėsi iš esamos tvarkos: [pokalbis su vyriausiąja šalies epidemiologe Loreta Ašokliene, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, virusologu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku /užrašė] Eimantas Šaulitis. Lietuvos rytas. 2022 vasario 22. 

<https://www.lrytas.lt> 

93. Lietuvoje jau pasiekėme ir perkopėme sergamumo piką: interviu. LNK žinios. 2022 vasario 

21. <https://www.lnk.lt> 

94. Alfa.lt savaitė: pergalės prieš Kiniją, gaudynės su šūviais ir reakcijos į V. Landsbergio 

šventinę kalbą: (Užkrečiamųjų ligų ekspertas Saulius Čaplinskas pripažįsta, kad nėra 

pagrindo tikėtis, jog ateinantį šaltąjį metų sezoną COVID-19 atsitrauks). Alfa.lt 2022 

vasario 20. <http://www.alfa.lt> 

95. Kitos šalys jau atsisako privalomų kaukių: pasakė, kur jų Lietuvoje nebereikėtų pirmiausiai: 

[Pokalbis su LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto profesoriumi Mindaugu Stankūnu, 

gydytoju infektologu prof. Alvydu Laiškoniu, užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 vasario 20. 

<http://www.tv3.lt> 

96. LRT trumpai. Omikron, gripas ir peršalimas: kuo skiriasi šių ligų simptomai? [pokalbis 

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

Domantas Katelė. LRT laida “Sveikata”. 2022 vasario 20. <http://www.lrt.lt> 

97. Профессор предупреждает, что новая пандемия неизбежна: этим летом необходимо 

принять меры. ru.Delfi.lt 20 февраля 2022. <http://www.delfi.lt> 

98. Čaplinskas perspėja, kad dar vienos pandemijos neišvengsime: šią vasarą turime imtis 

priemonių. Laida „Delfi rytas“. 2022 vasario 19. <http://www.delfi.lt> 

99. Lietuvoje – 12 mirčių nuo COVID-19, virusu užsikrėtė 9488 žmonės papildyta 09.54 val.: 

[pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku. TV3 laida „Lietuva“. 

2022 vasario 19. <http://www.tv3.lt> 

100. Čaplinskas sako, kad antikūnus tirtis reikia ne visiems: išskiria sergančiuosius 

kitomis ligomis ir nesiskiepijusius: [pokalbis su „Medicina Practica Laboratorijos“ 

direktoriumi Svajūnu Barakausku, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 2022 vasario 18. <http://www.lrt.lt> 

101. COVID-19 pikas jau pasiektas, bet nereikėtų apsigauti: interviu. Delfi video. 2022 

vasario 17. <http://www.delfi.lt> 

https://www.vz.lt/autorius/beatrice-laurinaviciene
http://www.lrytas.lt/
https://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lnk.lt/
http://www.tv3.lt/
https://www.lrytas.lt/
https://www.lnk.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
https://www.delfi.lt/temos/saulius-caplinskas
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
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102. Pandemijai Lietuvoje spaudžiant stabdį, pasakė, kokie rodikliai vis dar atrodo 

gąsdinančiai: [pokalbis su Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Mindaugas 

Stankūnas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) gydytoja, epidemiologė 

Daiva Razmuvienė, Užkrečiamųjų ligų specialistas prof. Saulius Čaplinskas / užrašė] 

Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 vasario 17. <http://www.tv3.lt> 

103. Po tyrimo. Milijonus kainavę greitieji testai dulka sandėliuose, bus išmesti: 

[pokalbis su Sveikatos biuro vadove Guoda Ropaite-Beige, Mykolo Marcinkevičiaus 

ligoninės direktoriumi Rimvydu Turčinsku, NVSPL atstove spaudai Simona Kalvelyte, 

buvusiu SAM ministru Aurelijumi Veryga, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro 

profesore Aurelija Žvirbliene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku, tuomečiu premjero Sauliaus Skvernelio patarėju Luku Savicku, teisėju 

Andriumi Ignotu / užrašė] Mindaugas Aušra, LRT Tyrimų skyrius. 2022 vasario 17. 

<http://www.lrt.lt> 

104. Virusologas: kitą šaltąjį metų sezoną naujos COVID-19 bangos neišvengsime, bet 

yra būdų ją sušvelninti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, virusologu 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Greta Burlėgaitė. Alfa. lt 2022 vasario 16. 

<http://www.alfa.lt> 

105. S. Čaplinskas prabilo apie gyvenimą, kai COVID-19 liks tik sezonine liga: kelių 

dalykų atsisakyti jau nebereikėtų. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2022 vasario 15. 

<https://www.lrytas.lt> 

106. COVID-19 pandemijos ūminė fazė gali baigtis dar šiais metais, jei pasiskiepys 

apie 70 proc. pasaulio gyventojų: interviu. LRT žinios. 2022 vasario 14. 

<http://www.lrt.lt> 

107. Kada galėsime nusimesti ir kaukes? Medikai siūlo susitaikyti su nauja norma: 

[pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja, epidemiologe Daiva 

Razmuviene, virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku, gydytoju infektologu prof. habil. dr. 

Vytautu Usoniu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 vasario 12. 

<http://www.tv3.lt> 

108. Lietuvą pasiekė COVID-19 testai „čiulpinukai“: darželiai jų seniai laukė, specialistas 

mano, kad juos naudoti buvo galima greičiau: [pokalbis su Vilniaus lopšelio darželio 

„Šnekutis“ direktore Jovita Gritėniene, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos atstove Svajūne Muralyte, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dovilė Lisauskaitė. LRT naujienų tarnyba. 2022 

vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

109. Nauji greitieji testai padės tiksliau diagnozuoti užsikrėtimą koronavirusu: interviu. 

LRT radijo žinios. 2022 vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

110. Prakalbus apie pandemijos užbaigimą – griežtas Andriukaičio įspėjimas: prilyginti jį 

sezoniniam gripui būtų neatsakinga: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Pasaulio 

sveikatos organizacijai atstovaujančiu Vyteniu Andriukaičiu / užrašė] Akvilė Bružinskaitė. 

Laida „Delfi diena“. 2022 vasario 11. <http://www.delfi.lt> 

111. Sergamumas COVID-19 Lietuvoje išlieka aukštas, bet jau planuojama persvarstyti 

požiūrį į šią ligą. Nuo pavasario su koronavirusu gali būti tvarkomasi kaip su dar viena 

sezonine infekcija: interviu. Lietuvos ryto laida “Nauja diena”. 2022 vasario 11. 

<https://www.lrytas.lt> 

112. Apie pavojus užsikrėsti COVID-19 ir apsisaugojimo priemones: interviu. Žinių 

radijas. 2022 vasario 9. <http://www.ziniuradijas.lt> 

113. Jau aišku, kur protrūkių daugiausia: kas kaltas – per laisvi ribojimai ar 

neatsakingumas? [pokalbis su Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriumi 

Valentinu Gendviliu, Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriumi Mindaugu Venckūnu, Visagino 

„Gerosios Vilties“ progimnazijos vadove Jolanta Bartkūniene, užkrečiamųjų ligų specialistu 

Sauliumi Čaplinsku, Pasaulio sveikatos organizacijos specialioju pasiuntiniu Vyteniu 

http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.alfa.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
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Andriukaičiu, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės patarėju Dainoru 

Luku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 vasario 8. <http://www.tv3.lt> 

114. Žvilgsnis į iškalbingą statistiką: ar galimybių pasas iš tiesų nusipelnė A. Dulkio 

liaupsių? [pokalbis su Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, duomenų mokslininku 

Vaidotu Zemliu-Balevičiumi, virusologu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, prie 

Vyriausybės veikiančios sveikatos ekspertų tarybos nariu, onkoimunologu Mariumi Strioga 

/ užrašė] Eimantas Šaulitis Agnė Černiauskaitė, LRT laida „Dienos tema“. 2022 vasario 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

115. Galimybių paso sustabdymas: parduotuvės tikisi didesnių lankytojų srautų, pirkėjai 

kalba apie savisaugą: [pokalbis su „Akropolis Group“ Rinkodaros ir komunikacijos 

vadovu Dominyku Mertinu, Prekybos įmonių asociacijos direktore Rūta Vainiene, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Žygintas Abromaitis. LRT TV naujienų tarnyba. 2022 vasario 5. 

<http://www.lrt.lt> 

116. Nuo šiandien nebereikalingas galimybių pasas. Kaip pokyčiams pasiruošė verslas 

ir gyventojai? Kaip toliau reikėtų valdyti pandemiją? interviu. LRT laida “Lietuvos 

diena”. 2022 vasario 5. <http://www.lrt.lt> 

117. Nuo šiandien sustabdytas galimybių paso galiojimas, tačiau atsirado naujų 

reikalavimų. Kavinėse, parduotuvėse, sporto klubuose, grožio salonuose būtina dėvėti 

kaukes, turi būti reguliuojami lankytojų srautai: interviu. LRT laida “Panorama”. 2022 

vasario 5. <http://www.lrt.lt> 

118. Atlaisvinus ribojimus ragina neatsipalaiduoti dėl gripo: „Tikėtina, bus ganėtinai 

didelė banga“: [pokalbis su VU Gyvybės mokslų centro specialistu virusų tyrinėtoju dr. 

Gyčiu Duda, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu virusologu prof. Sauliumi 

Čaplinsku, gydytoju infektologu prof. Alvydu Laiškoniu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 

laida „Lietuva“. 2022 vasario 4. <http://www.tv3.lt> 

119. Skirtingose vietose – skirtingi ribojimai: ar atsisveikinus su galimybių pasu juos 

taikyti prasminga? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku, sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos nariu Aurelijumi Veryga, ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine 

Armonaite, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nare Jurgita 

Sejoniene / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 vasario 4. 

<http://www.tv3.lt> 

120. Šimonytei užsiminus apie visų ribojimų atšaukimą – ekspertų verdiktas: nerimą kelia 

ženklai ligoninėse: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologe 

Daiva Razmuviene, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininku biologijos 

mokslų daktaru Gyčiu Duda, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, virusologu 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Indrė Naureckaitė. Lietuvos ryto laida „Lietuvos diena: 2022 

vasario 4. <https://www.lrytas.lt> 

121. Саулюс Чаплинскс: вирус поменял свои свойства - это факт: interviu. Delfi 

video. 2022 vasario 4. <https://www.delfi.lt> 

122. S. Čaplinskas prakalbo apie sprendimą, galintį pabloginti situaciją, tai – ne 

galimybių paso atsisakymas. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2022 vasario 3. 

<https://www.lrytas.lt> 

123. Galiojimo pasas, jau tada buvo aišku, kad buvo padaryta loginė medicininė klaida, 

tai buvo grynai politinis sprendimas: interviu. LNK laida „Bučiuoju, Rūta. 2022 vasario 3. 

<http://www.lnk.lt> 

124. Priėmimo skyriai „lūžta“ nuo karščiuojančių vaikų: atleidus ribojimus ragina 

nepadaryti klaidos: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaikų skubiosios pagalbos ir intensyviosios terapijos centro 

vadove Gitana Bykova, VUL Santaros klinikų direktoriumi prof. Feliksu Jankevičiumi, 

Kauno ligoninės Vaikų priėmimo, skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėju 

Dariumi Varaškevičiumi, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Vaikų skubios pagalbos 

http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
https://www.lrytas.lt/
https://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lnk.lt/
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skyriaus administratoriumi Algirdu Dagiu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“ 

2022 vasario 3. <http://www.tv3.lt> 

125. Ar galimybių pasas padarė daugiau žalos nei naudos? interviu. Žinių radijas. 2022 

vasario 2. <http://www.ziniuradijas.lt> 

126. Sustabdžius galimybių pasą – dar daugiau ekspertų siūlymų: kaip toliau valdysime 

pandemiją: [pokalbis su sveikatos apsaugos viceministru Aurimu Pečkausku, Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Gyvybės mokslų centro 

mokslininku biologijos mokslų daktaru Gyčiu Duda, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 

asociacijos prezidentu Mindaugu Statulevičiumi, ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine 

Armonaite / užrašė] Akvilė Bružinskaitė, Giedrė Balčiūtė, Robertas Narmontas. Laida 

„Delfi diena“. 2022 vasario 2. <http://www.delfi.lt> 

127. Vietoj galimybių paso – griežtesni ribojimai? Siūlo reikalauti testo, o kaukes keisti 

respiratoriais: [pokalbis su užkrečiamų ligų specialistu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, 

specialiu Pasaulio sveikatos organizacijos pasiuntiniu Europos regionui Vyteniu 

Andriukaičiu, nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos atstovu Kęstučiu Štaru, 

Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2022 vasario 2. <http://www.tv3.lt> 

128. S. Čaplinskas įvardijo, kas turėtų keistis, jei bus atsisakyta galimybių paso COVID-

19 prilyginti peršalimui dar per anksti / kalbino ir užrašė] Rimvydas Paleckis. Lietuvos ryto 

laida „Alfa taškas“. 2022 vasario 1. <http://www.lrytas.lt> 

129. Danija kardinaliai pakeitė COVID-19 viruso statusą: ar Lietuva turėtų sekti jos 

pavyzdžiu? (...realiai pasaulio valstybės imasi kitokių taktikų; jos yra linkusios ieškoti kitų 

sprendimų, nei griežto karantino skelbimas, - teigia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovas, profesorius Saulius Čaplinskas). Vytautė Merkytė. Delfi plius. 2022 vasario 1. 

<http://www.delfi.lt> 

130. Vienu metu reikia naudoti visas įmanomas prevencijos priemones, o ne vieną dieną 

kalbėti tik apie kaukes, kitą dieną – apie draudimus, o trečią dieną – apie skiepus: Lietuvos 

ryto laida “Nauja diena”interviu. 2022 vasario 1. <http://www.lrytas.lt> 

131. Ar dabar – tinkamas laikas atsisakyti galimybių paso? interviu. Delfi video. 2022 

sausio 31. <http://www.delfi.lt> 

132. Artėjantis galimybių paso sustabdymas, visuomenės vakcinacija bei kitos 

pandemijos valdymo priemones: interviu. Lietuvos ryto laida “Alfa taškas”. 2022 sausio 

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

133. Čaplinskas: mielai eičiau į tokią kavinę, kur manęs prašytų greitojo antigenų 

testo rezultato / užrašė] Liepa Želnienė. LRT radijo laida „60 minučių“. 2022 sausio 

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

134. Galimybių pasą įvertinęs S. Čaplinskas siūlo permąstyti viruso diagnostiką: darome 

daug, bet naudos mažai. Eglė Šilinskaitė-Puškorė. Lietuvos rytas. 2022 sausio 30. 

<http://www.lrytas.lt> 

135. Kai kur jau skiepijama 4 doze: ar to reikės Lietuvoje ir kada? [pokalbis su 

Nepriklausomų sveikatos ekspertų tarybos nare, Vilniaus universiteto profesore Aurelija 

Žvirbliene ir užkrečiamųjų ligų ekspertu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, VU profesoriumi 

Vytautu Usoniu, EVA vakcinų strategijos vadovu Marco Cavaleri, Sveikatos apsaugos 

ministru Arūnu Dulkiu / užrašė] Ugnė Paulauskaitė.TV3 laida „Lietuva“. 2022 sausio 29. 

<http://www.tv3.lt> 

136. Apie atlaisvinimus ir skiepus: ar tikrai taip nugalėsime pandemiją: interviu. Laida 

“Delfi diena”. 22 sausio 28. <http://www.delfi.lt> 

137. Čaplinskas – apie augantį sergamumą COVID-19: ko tikėtis artimiausiu metu ir kaip 

elgtis. Inga Saukienė. 15 min. 2022 sausio 27. <http://www.15 min.lt> 

138. Ko Lietuvos didmiesčiai gali pasimokyti iš mažųjų? Ekspertai siūlo neapsigauti 

– keli klaidingi žingsniai ir omikron sukels chaosą: [pokalbis su Vilniaus savivaldybės 

administracijos direktore Lina Korizniene, Klaipėdos vicemeru Arvydu Cesiuliu, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriumi Mindaugu Stankūnu, duomenų 

http://www.tv3.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičiumi, užkrečiamųjų ligų ekspertu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Radvilė Rumšienė. LRT laida „Lietuvoje“. 2022 sausio 27. 

<http://www.lrt.lt> 

139. COVID-19 atvejai muša rekordus: apie susidariusią situaciją: interviu. Laida “Delfi 

diena”. 2022 sausio 26. <https://www.delfi.lt> 

140. COVID-19 atvejai muša rekordus: interviu. Delfi video. 2022 sausio 26. 

<http://www.delfi.lt> 

141. Profesoriaus Čaplinsko prognozės: jau greitai omikron gali tapti paprasčiausiu 

„omniperšalimu“. kalbino Kristina Ciparytė / parengė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi laida 

„Sveikatos receptas“. 2022 sausio 26. <http://www.delfi.lt> 

142. Tuberkulino mėginiai padėjo išaiškinti septynis tuberkulioze sergančius vaikus: 

[pokalbis su ULAC vadovu, prof. dr. Sauliumi Čaplinsku]. 2022 kovo 23. 

<https://www.ulac.lt> 

143. Čaplinskas paaiškino, kodėl omikron plinta taip greitai: interviu. TV3 laida 

„Lietuva“. 2022 sausio 25. <http://www.tv3.lt> 

144. Su teigiamu PGR – į darbą: ar naujos COVID-19 valdymo priemonės žada 

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

Čaplinsku, Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu konservatoriumi Linu Slušniu, Seimo 

nare Jurgita Sejoniene, Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte, sveikatos apsaugos 

viceministre Aušra Bilotiene-Motiejūniene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2022 sausio 25. <http://www.tv3.lt> 

145. Pandemijos valdymo pokyčiai; interviu. LRT laida “Laba diena, Lietuva”. 2020 

sausio 24. <http://www.lrt.lt> 

146. Gąsdina miokarditu po COVID-19 skiepo, nors vakcinuoti serga lengviau ir rečiau: 

(tyrimas parodė, kad jauniems vyrams miokardito rizika gali būti didesnė pasiskiepijus 

„Moderna“ vakcina nuo koronaviruso, komentavo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovas, virusologas Saulius Čaplinskas). Greta Zulonaitė. 15 min. 2022 sausio 24. 

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

147. Planuojama jau ketvirtoji vakcina nuo koronaviruso: gyventojų nerimas dėl skiepų 

auga: [pokalbis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovu Aurelijmi Veryga, 

virusologu Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentu Tomu 

Kačergiumi, sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. / užrašė] Robertas Narmontas. 

LNK. Delfi. 2022 sausio 24. <http://www.delfi.lt> 

148. Ar po valdančiųjų fiasko Seime laukia dar vienas Šimonytės ultimatumas: dauguma 

nėra tvirta: [pokalbis su dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistu Tadu Ignatavičiumi, Lietuvos 

slaugos specialistų organizacijos prezidente Aušra Volodkaite, Seimo sveikatos reikalų 

komiteto nariu Linu Slušniu, virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Josvydas Elinskas. 

Žinių radijo laida „Dienos klausimas“. Delfi. 2022 sausio 22. <http://www.delfi.lt> 

149. Ar dar reikia galimybių paso: ekspertai siūlo svarstyti iš esmės: [pokalbis su 

Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariu, profesoriumi Mindaugus Stankūnu, 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesore Aurelija Žvirbliene, Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu, virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Lauryna Vireliūnaitė. 

Delfi. 2022 sausio 21. <http://www.delfi.lt> 

150. Профессор призывает не расслабляться: осенью может быть еще одна волна: 

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

Delfi.ru. 21 января 2022. <http://www.delfi.lt> 

151. Ekspertai ragina pamiršti apie karantiną: bėda, kad gąsdiname žmones, 

skaičiuojame, kada bus dar blogiau: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro Vilniaus departamento direktore Rolanda Lingiene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

profesoriumi dr. Vytautu Usoniu, VU Gyvybės mokslų centro mokslininke prof. dr. 

Aurelija Žvirbliene, Šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdybos nare Jurga 

http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.ulac.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/temos/saulius-caplinskas
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/temos/saulius-caplinskas
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
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Dūdiene. kalbino Nemira Pumprickaitė / užrašė] Modesta Gaučaitė-Znutienė. LRT 

laida „Forumas“. 2020 sausio 20. <http://www.lrt.lt> 

152. Na Litwie kolejny rekord zachorowań: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof  Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Honorata Adamowicz. Kurier 

Wilenski. 20 stycznia 2022. <https://kurierwilenski.lt> 

153. Apie vakcinaciją: interviu. Žinių radijas. 2022 sausio 20. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

154. Čaplinskas ragina neatsipalaiduoti: rudenį gali kilti nauja banga. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. BNS. Delfi. 2022 sausio 20. <http://www.delfi.lt> 

155. Kas bus daroma siekiant suvaldyti viruso plitimą? interviu. Delfi laida “Iš esmės”. 

2022 sausio 20. <http://www.delfi.lt> 

156. Profesorius S. Čaplinskas kirto mokytojams: iki šiol nepasiskiepiję elgiasi labai 

lengvabūdiškai. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“ 2022 sausio 21. <https://www.lrytas.lt> 

157. „Iš pandemijos pasaulis mokosi labai lėtai“: kodėl Lietuvoje perteklinis 

mirtingumas yra tarp aukščiausių ES? [pokalbis su profesoriumi, medicinos mokslų 

daktaru, virusologu Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto profesoriumi Vytautu 

Kasiulevičiumi / užrašė] Julija Šakytė-Sarapė. LRT laida „Lietuvoje. 2022 sausio 19. 

<http://www.lrt.lt> 

158. Kreivė kils, kol didžioji dauguma nesusidurs virusu: interviu. LRT laida “Laba 

diena, Lietuva”. 2022 sausio 19. <http://www.lrt.lt> 

159. Į Lietuvą atkeliauja nauja vakcina nuo COVID-19: dėl savo išskirtinumo daliai 

žmonių ji bus priimtinesnė: [pokalbis su Valstybinės vaistų priežiūros tarnybos viršininku 

Gyčiu Andrulioniu, Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologu daktaru Mariumi Strioga, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, VVKT 

Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vedėja daktare Rugile Pilviniene / užrašė] Giedrė 

Balčiūtė. Delfi. 2022 sausio 18. <http://www.delfi.lt> 

160. Palygino ES šalyse įvestas COVID-19 valdymo priemones – Lietuvoje gyvename 

„atsipūtę“ Ekspertas įvertino galimą taikomų taisyklių įtaką visuomenėms: [pokalbis su 

profesoriumi, daktaru Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Simas Prašmantas, Karolis Steikūnas. 

Lietuvos rytas. 2022 sausio 18. <https://www.lrytas.lt> 

161. Dabar taikomos priemonės yra nepakankamos ir pandemijos valdymo strategiją 

vertėtų papildyti naujomis: interviu. Balticum žinios. 2022 sausio 17. 

<https://balticumzinios.lt> 

162. Europa imasi privalomų skiepų, o ko imsis Lietuva? interviu. Delfi laida „Iš 

esmės“. 2022 sausio 17. <http://www.delfi.lt> 

163. Ar virusas plis toliau: interviu. LNK. 2022 sausio 16. <http://www.lnk.lt> 

164. Omikronas gali sutrikdyti visuomenės gyvenimą: [pokalbis su sveikatos 

apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, profesore Vida Marija Čigriejiene, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku, buvusiu sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Vilniaus universiteto 

virusologu Gyčiu Duda, Vilniaus universiteto profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Joana 

Lapėnienė, LRT laida „Savaitė“. 2022 sausio 16. <http://www.lrt.lt> 

165. Apie epidemiologinę padėtį šalyje: interviu. LRT radijas rusų kalba. 2022 sausio 

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

166. Plinta omikron: įvardijo, kas labai svarbu, kad būtų išvengta griežtų ribojimų; 

[pokalbis su profesoriumi virusologu Sauliumi Čaplinsku]. LNK. 2022 sausio 15. 

<http://www.kaunodiena.lt> 

167. Prezidentūros pareiškimas apie karantiną suskaldė ekspertų bendruomenę: tokie 

žodžiai gerokai stebina: [pokalbis su mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičium, Vytauto 

Didžiojo universiteto rektorium Juozu Augučiu, virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 
Indrė Naureckaitė. Lietuvos ryto laida „Lietuvos diena“. 2022 sausio 15. 

<https://www.lrytas.lt> 

168. Svarsto, kada galimybių paso nebeliks: Stankūnas įsitikinęs, kad tas laikas jau tikrai 

ne „už kalnų“: [pokalbis su Sveikatos ekspertų tarybos nariu, Lietuvos sveikatos mokslų 

http://www.lrt.lt/
https://kurierwilenski.lt/author/honorata-adamowicz/
https://kurierwilenski.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
https://www.lrytas.lt/
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universiteto profesorium Mindaugu Stankūnu, Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu Linu 

Slušniu, užkrečiamųjų ligų ekspertu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, Sveikatos apsaugos 

ministru Arūnu Dulkiu / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 sausio 15. 

<http://www.tv3.lt> 

169. Šaršalas dėl „deltakron“: naujos atmainos nėra, tačiau pavojus dėl virusų „mikso“ 

niekur nedingo : [pokalbis su VUL Santaros klinikų Biobanko vadovu, medicinos biologu 

Danieliu Naumovu, virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 

laida „Lietuva“. 2022 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

170. Gydytoja išvardijo, dėl kokių COVID-19 simptomų reikia nedelsiant kreiptis į 

medikus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku ir šeimos gydytoja Jurga Dūdiene / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Laida „Delfi 

tema“. 2022  sausio 14. <http://www.delfi.lt> 

171. Apie galimybių pasą: interviu. LNK žinios. 2022 sausio 13. <http://www.lnk.lt> 

172. Apie kovido išskirtinumo pabaigą ir galimybių pasą: interviu. LNK laida „Info-

diena“. 2022 sausio 13. <http://www.lnk.lt> 

173. EVA įspėjo dėl pakartotinių stiprinančiųjų dozių: per dažnas imuniteto aktyvinimas 

gali sukelti problemų: [pokalbis su EVA vakcinų strategijos vadovu Marco Cavaleri, 

Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologu daktaru Mariumi Strioga, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Giedrė Balčiūtė, Irina 

Anghel, Bloomberg, BNS. Delfi. 2022 sausio 13. <http://www.delfi.lt> 

174. Omikron taps paprasčiausiu „omni-peršalimu“: interviu. Delfi tv. 2022 sausio 13. 

<http://www.delfi.lt> 

175. Saulius Čaplinskas: omikron susirgimų banga gali paskatinti pandemijos pabaigos 

pradžią. 15 min. 2022 sausio 12. <http://www.15 min.lt> 

176. Ką būtina žinoti apie omikron atmainą: simptomai, inkubacinis periodas, izoliacijos 

taisyklės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Inga Saukienė. 15 min. 2022 sausio 12. <http://www.delfi.lt> 

177. Naujausias mokslininkų tyrimas siūlo būdus, kaip išvengti COVID-19: kodėl 

reikia kalbėti tyliau ir kur geriau nedėti dantų šepetėlio? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktorius, mokslų daktaras, profesorius Saulius Čaplinskas, 

biomedicinos mokslų daktarė, vaikų odontologė Rasa Račienė / užrašė] Rūta Kupetytė, 

LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2022 sausio 12. <http://www.lrt.lt> 

178. Omikron banga bus pandemijos lūžio tašku? Ekspertai įvertino, kada realu COVID-

19 tapti sezonine liga: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja 

epidemiologė Daiva Razmuvienė, virusologo prof. Sauliaus Čaplinsko, VU Gyvybės 

mokslų centro virusų tyrinėtojas dr. Gytis Dudas, LSMU Sveikatos vadybos katedros 

profesorius Mindaugas Stankūnas / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 

sausio 11. <http://www.tv3.lt> 

179. Pasaulis-su-omikron-atmaina-tinkamai-susitelkus-tai-gali-tapti-pandemijos-

pabaigos-pradzia. Saulius Čaplinskas. Delfi plius. 2022 sausio 11. <http://www.delfi.lt> 

180. S. Čaplinskas: tikėtina, kad omikron yra pandemijos pabaigos pradžia: [pokalbis su 

mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Stasys Gudavičius. Verslo žinios. 

2022 sausio 10. < https://www.vz.lt/verslo-aplinka> 

181. Imunologas įvertino kalbas apie karantiną Lietuvoje: „Sveikinu, reikės išvažiuoti 

velniop iš tos šalies“: [pokalbis su duomenų analitiku Vaidotu Zemliu-Balevičium, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku, biomedicinos mokslų 

daktaru, imunologu Adu Darinsku,  sveikatos apsaugos ministru Arūnu  Dulkiu]. TV3 laida 

„Lietuva“. 2022 sausio 8. <http://www.tv3.lt> 

182. Stebuklingas pasveikimas nuo didelę baimę keldavusios ligos užminė mįslę: tokių 

atvejų gali daugėti: [pokalbis su virusologu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Danutė Jonušienė. „Lietuvos ryto“ žurnalas „Savaitgalis“. 2022 sausio 8. 

<https://www.lrytas.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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http://www.lnk.lt/
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183. Neįprasta situacija Indijoje: itin skiepais tikintis vyras sustabdytas tik prieš 12-

ąją COVID-19 vakcinos doze: interviu. LRT žinios. 2022 sausio 7. <https://www.lrt.lt> 

184. Omikron pas paauglius ir suaugusius: interviu. LRT radijo laida „Ryto garsai. 2022 

sausio 7. <http://www.lrt.lt> 

185. Slušnys apie keičiamą izoliacijos tvarką: tai pirmieji žingsniai, ko gero, mes ilgainiui 

turėsime atsisakyti ir galimybių paso: [pokalbis su Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu 

Linu Slušniu, sveikatos apsaugos viceministre Aušra Bilotiene-Motiejūniene, Seimo 

Regionų frakcijos nare Agne Širinskiene, Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu 

Aurelijumi Veryga, užkrečiamųjų ligų specialistu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 sausio 6. <http://www.tv3.lt> 

186. S. Čaplinskas paaiškino, kuo skiriasi po COVID-19 ligos ir po skiepo susidarę 

antikūnai. Lryto laida „Nauja diena“. 2022 sausio 5. <https://www.lrytas.lt> 

187. Vilnietis jaučiasi patekęs į beviltišką situaciją: turi milžinišką antikūnų kiekį, bet 

galimybių paso negaus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Domantas Katelė, LRT laida „Sveikata“. 2022 sausio 5. 

<http://www.lrt.lt> 

188. Žaibiškai išplito įrašas apie į komą dėl didelio antikūnų kiekio patekusią moterį: 

ekspertai paaiškina situaciją: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, 

profesorium Sauliumi Čaplinsku, profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene / užrašė] 

Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 sausio 5. <http://www.tv3.lt> 

189. Apie skiepus: interviu. LRT radijas rusų kalba. 2022 sausio 4. <https://www.lrt.lt> 

190. Nematau logikos, kodėl vaikams pakanka antigeno testo, o vyresniems ne: interviu. 

Lryto laida „Nauja diena“. 2022 sausio 4. <https://www.lrytas.lt> 

191. Antikūnų tyrimas kelia painiavą: kiek jų yra pakankamai – niekas negali 

atsakyti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku, 

Sveikatos apsaugos viceministre A. Bilotiene Motiejūniene, Vytauto Didžiojo universiteto 

Teisės fakulteto dekanu, buvusiu Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu, 

Buvusiu sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnu 

Eugenijum Gentvilu / kalbino ir užrašė] Nemira Pumprickaitė. LRT laida „Forumas“. 

2022 sausio 4. <http://www.lrt.lt> 

192. Kai susiduria mokslas ir politika, tai mokslo paprasčiausiai nebelieka: interviu. TV3 

laida „Lietuva“. 2022 sausio 4. <http://www.tv3.lt> 

193. Didelį antikūnų skaičių turintys žmonės bijo skiepytis: daugiau imuniteto jūsų 

nenužudys: (nėra duomenų, kurie rodytų, kad kažkas ypatingo gali atsitikti, kai turint daug 

antikūnų pasiskiepijama sustiprinančia doze. Nebent gali šalutinė reakcija būti kiek 

stipresnė. Bet kuriuo atveju, taip padaręs žmogus tik pastiprins savo imunitetą“, – kalbėjo 

ULAC vadovas) 15min. 2022 sausio 4. <http://www.15 min.lt> 

194. Po Kalėdų ir Naujųjų – COVID-19 atvejų šuolis: kreivė netrukus gali paaugti iki dar 

pavojingesnės ribos: [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi, matematiku 

Juozu Augučiu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologe Daiva 

Razmuviene / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2022 sausio 4. 

<http://www.tv3.lt> 

195. Viena vakcina lietuvius stipriai nuvylė: kartą pabandę pakartoti nebenori: [pokalbis 

su Nacionalinio kraujo centro direktorium Daumantu Gutausku, virusologu, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministerijos kanclere Jurgita Grebenkoviene / 

užrašė] Eimantas Šaulitis. Lietuvos rytas. 2022 sausio 1. <http://www.lrytas.lt> 

 

2021 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2021 

https://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
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https://www.lrytas.lt/
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Mokslo populiarinimo 
1. Profesorius Čaplinskas įvertino SAM blaškymąsi: kai politika maišoma su medicina, 

medicinos lieka mažai. Gabrielė Grinkaitė. Delfi.  2021 gruodžio 31. <http://www.delfi.lt> 

2. Saulius Čaplinskas: gali atsirasti naujas koronaviruso supervariantas. 15 min. 2021 gruodžio 

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

3. Kol kas itin spartus naujos omikron atmainos plitimas nesukėlė didesnio mirtingumo, kuris 

pastarąsias tris savaites tik mažėja. Palaipsniui pereisime į endeminę stadiją: interviu. 

LRT laida “Svarbi valanda. 2021 gruodžio 29. <http://www.lrt.lt> 

4. Naujas tyrimas parodė, kad plinkantiems vyrams COVID-19 liga yra kur kas pavojingesnė. 

Saulius Čaplinskas. Delfi plius. 2021 gruodžio 29. <http://www.delfi.lt> 

5. Profesorius: gali atsirasti naujas koronaviruso supervariantas: [pokalbis su virusologu 

Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2021 gruodžio 29. <http://www.diena.lt> 

6. Įvardintos žadamo griežto karantino sąlygos: galima įsigyti tik vaistų, maisto produktų, 

teikiamos tik būtinosios paslaugos papildyta: [pokalbis su Sveikatos apsaugos viceministre 

Aušra Bilotiene-Motiejūniene, virusologu, medicinos mokslų daktaru, prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininku Antanu Matulu / užrašė] Dalia 

Plikūnė, ELTA. Laida „Delfi tema“. 2021 gruodžio 28. <http://www.delfi.lt> 

7. Čaplinskas kritikuoja komunikaciją apie COVID-19: jei žmonės šėldami koncerte 

nesupras, kodėl reikia pasisaugoti, to ir nedarys: [pokalbis su Santaros klinikų 

generaliniu direktorium prof. Feliksu Jankevičium, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto profesorium Mindaugu Stankūnu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorium Sauliumi Čaplinsku]. LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 2021 gruodžio 27. 

<http://www.lrt.lt> 

8. SEL koncerto vaizdai sukrėtė ir visuomenę, ir medikus: kodėl vieniems galima viskas, o 

kitiems – ne: [pokalbis su Kauno apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta 

Vaitkevičiene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

gydytoju infektologu, Vilniaus universiteto profesorium Arvydu Ambrozaičiu / užrašė] 

Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 gruodžio 27. <http://www.delfi.lt> 

9. Situaciją suvaldyti gali padėti ir teisingai dėvimos kaukės, bet tai daroma ne visur: 

interviu. LRT plius laida “Panorama“. 2021 gruodžio 27. <http://www.lrt.lt> 

10. Apie skiepus ir jų šalutinį poveikį: interviu. LNK laida “Bučiuoju, Rūta”. 2021 gruodžio 24. 

<http://www.lnk.lt> 

11. Čaplinskas: nėra abejonių, kad taip plintant virusui kiekvienas iš mūsų su juo susidursime / 

[kalbino Kristina Pocytė, užrašė] Liudmila Timofejeva. laida „Delfi diena“. 2021 gruodžio 

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

12. Užsikrėsti virusu galima neišeinant iš namų; interviu. Delfi video laida “Sveikatos receptas”. 

2021 gruodžio 24. <http://www.delfi.lt> 

13. Профессор: нет никаких сомнений в том, что все мы рано или поздно столкнемся с 

вирусом: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktorium profesorium, 

medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku / kalbino Кристина Поците, užrašė] 

Людмила Тимофеева. ru.delfi.lt 24 декабря 2021. <http://www.delfi.lt> 

14. Čaplinskas apie omikron plitimą ir saugumą švenčiant su artimaisiais: ką būtina žinoti. 

LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 2021 gruodžio 23. <http://www.lrt.lt> 

15. Omikron atmaina, kaip saugotis: interviu. Lietuvos radijo laida “Ryto garsai”. 2021 

gruodžio 23. <http://www.lrt.lt> 

16. Primena, kad GP daliai gyventojų nustos galioti jau kitą savaitę: prekybininkai tos dienos 

laukia su dideliu nerimu: [pokalbis su Sveikatos apsaugos viceministre Aušra Bilotiene–

Motiejūniene, Prekybos įmonių asociacijos vadove Rūta Vainiene, Registrų centro paslaugų 

valdymo direktore Diana Vilyte, Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadove Ligita 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=75359273
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
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Jančoriene, sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, virusologu, profesorium Sauliumi 

Čaplinsku. LNK. Delfi.  2021 gruodžio 23. <http://www.delfi.lt> 

17. Skambus Izraelio žingsnis gali tapti kelrode žvaigžde: kada skiepyti ketvirta doze pradės 

Lietuva: [pokalbis su Santaros klinikų profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pirmininku 

Vaidu Dirse, virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Gyvybės 

mokslų centro profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Eimantas Šaulitis. Lietuvos ryto laida 

„Nauja diena“. 2021 gruodžio 23. <http://www.lrytas.lt> 

18. Patarė, kurią vakciną – „Pfizer“ ar „Moderna“ – verčiau rinktis revakcinacijai: tai priklauso 

nuo amžiaus ir lyties: [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku ir gydytoju 

onkoimunologu dr. Mariumi Strioga / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 gruodžio 22. 

<http://www.delfi.lt> 

19. Šios Kalėdos bus daug laisvesnės nei pernai. Vis dėlto, kaip elgtis, kad vėliau netektų 

gailėtis ir kas pavojingiau: dalyvauti mišiose su kauke ar trumpam užbėgti pas močiutę be 

kaukės? Interviu. Laida „Delfi diena“. 2021 gruodžio 22. <http://www.delfi.lt> 

20. Ankstinama sustiprinančioji COVID-19 vakcinos dozė: interviu. Laida “Delfi diena”. 2021 

gruodžio 20. <https://www.tv24.lt> 

21. Dėl Omikron plitimo mažinimo kol kas nesiimama ryžtingų priemonių – kokia delsimo 

kaina? [pokalbis su epidemiologu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Balticum.tv. 2021 gruodžio 20. 

<https://balticumzinios.lt/> 

22. Kiek skiriasi epidemiologiniai ribojimai skirtingose šalyse: interviu. Lietuvos radijo laida 

rusų kalba. 2021 gruodžio 20. <http://www.lrt.lt> 

23. Ragina ruoštis dar neregėtam išbandymui: įvertino, ar dar galime išvengti karantino: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ie AIDS centro vadovu, prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jogintė Užusienytė-

Četkauskienė, LNK žinios. Delfi. 2021 gruodžio 20. <http://www.delfi.lt> 

24. Ar galima vienu metu užsikrėsti ir Delta, ir Omikron koronaviruso atmainomis: interviu. 

LRT laida “Ryto garsai”. 2021 gruodžio 18. <http://www.lrt.lt> 

25. Čaplinskas apie omikron atmainą: kiekvienas iš mūsų turime didelę tikimybę su ja susidurti 

dar šią žiemą. BNS. 2021 gruodžio 18. <http://www.lrt.lt> 

26. Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" – особенный. Габриэле Гринкайте. Delfi. 18 

декабря 2021. <http://www.delfi.lt> 

27. Apie homoseksualių asmenų kraujo donorystę: atėjo laikas pergalvoti strategiją: interviu. 

Lryto laida “Lietuvos diena”. 2021 gruodžio 17. <http://www.lrytas.lt> 

28. Kai kraują dovanoja, paprastai labai retai būna, kad žmogus turi kažkokią pavojingą ligą: 

interviu. LNK žinios. 2021 gruodžio 17. <http://www.lnk.lt> 

29. Profesorius Čaplinskas – apie savybes, išskiriančias koronavirusą iš kitų: omikron atmaina 

yra ypatinga. parengė Gabrielė Grinkaitė. Laida „Delfi rytas“. 2021 gruodžio 17. 

<http://www.delfi.lt> 

30. Prof. S. Čaplinskas apie vakcinų efektyvumą prieš omikron atmainą: yra vienas būdas 

apsaugai sustiprinti. Lryto laida „Nauja diena“. 2021 gruodžio 17. <http://www.lrytas.lt> 

31. Čaplinskas kritikuoja omikron rizikos valdymą: kartoti tas pačias klaidas nėra tikslinga. 

LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 gruodžio 16. <http://www.lrt.lt> 

32. Gera žinia pasiskiepijusiems „AstraZeneca“: gali būti, kad sukuria geresnę apsaugą nuo 

koronaviruso? [pokalbis su virusologu prof. Sauliui Čaplinsku]. TV3 laida „Lietuva“. 2021 

gruodžio 16. <http://www.tv3.lt> 

http://www.delfi.lt/
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33. Kada gyvensime be galimybių paso: interviu. TV3 laida “Dienos pjūvis”. 2021 gruodžio 16. 

<http://www.tv3.lt> 

34. Omikron išplis sausį, padėti gali tik viena priemonė: interviu. Laida “Delfi rytas”. 2021 

gruodžio 16. <http://www.delfi.lt> 

35. Paskiepytiems „AstraZeneca“ vakcina turi gerų žinių: paaiškino, kuo ji gali būti pranašesnė 

už kitas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi 

Čaplinsku]. Delfi. 2021 gruodžio 16. <http://www.delfi.lt> 

36. Siūloma sujungti dalį sveikatos priežiūros įstaigų į vieną, o kai kurie parlamentarai mano, 

kad taip bandoma iš posto dar kartą išmesti ULAC vadovą: interviu. LNK žinios. 2021 

gruodžio 16. <http://www.lnk.lt> 

37. ULAC: per kelis mėnesius, tikėtina, omikron atmaina taps dominuojančia Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro naujausio rizikos vertinimo duomenimis, tikimybė plisti 

pandeminio viruso omikron atmainai ES/EEE šalyse yra labai didelė: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Sauliumi Čaplinsku apie omikron 

plitimą: sveikatos sistemai gali grėsti perpildymas]. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gruodžio 16. 

<http://www.tv3.lt> 

38. Reorganizacja instytutów medycznych na Litwie: interviu. 2021 gruodžio 16. 

<https://wilno.tvp.pl> 

39. Apie omikron atmainą ir jos valdymą: interviu. LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 

gruodžio 15. <http://www.lrt.lt> 

40. Apie vakcinavimą: kas dedasi Lietuvoj su COVID-19: interviu. Init tv. 2021 gruodžio 15. 

<http://www.init.lt> 

41. Omikron atmaina sukels naują pandemijos bangą ir Lietuvoje? [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, genominiu epidemiologu dr. Gyčiu 

Duda, NVSC epidemiologe Daiva Razmuviene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Dienos pjūvis“. 2021 gruodžio 15. <http://www.tv3.lt> 

42. Profesorius įspėjo, ko laukti plintant omikron: sveikatos sistemai gali grėsti perpildymas: 

[pokalbis su virusolou prof. Sauliumi Čaplinsku, sveikatos apsaugos viceministre Aušra 

Bilotiene-Motiejūniene, NVSC epidemiologe Daiva Razmuviene]. TV3 laida „Lietuva“. 

2021 gruodžio 15. <http://www.tv3.lt> 

43. Apie gamtos kerštą žmonijai ir politikų klaidas kurios brangiai kainuoja: interviu. 

youtube.com 2021 gruodžio 13. <https://www.youtube.com> 

44. Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovas Saulius Čaplinskas buvo grąžintas į darbą ir jam priteista kompensacija. 

BNS. Lietuvos rytas. 2021 gruodžio 13. <http://www.lrytas.lt> 

45. COVID-19 tyrimuose – netikėta išvada: kas dažniau platina virusą? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium profesorium Sauliumi Čaplinsku]. LNK. 

Delfi. 2021 gruodžio 12. <http://www.delfi.lt> 

46. Vyrai COVID-19 platina dažniau nei moterys ar vaikai, o juo užsikrėsti rizika didesnė, jei 

šalia Jūsų netrūksta skardžiabalsių arba mėgstančių netikėtai užtraukti kokią dainą: interviu. 

LNK žinios. 2021 gruodžio 12. <http://www.lnk.lt> 

47. Visai netoli Lietuvos – pirmieji omikron atvejai: prognozė, kas gali laukti: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / 

kalbino Kristina Pocytė, užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Laida „Delfi diena“. 2021 gruodžio 

7. <https://www.delfi.lt> 
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48. Čaplinskas – apie omikron atmainą: virusas mutuoja kaip pagal vadovėlį: interviu LNK 

laidai „Info diena“. Delfi. 2021 gruodžio 6. <http://www.delfi.lt> 

49. Čaplinskas apie naujas COVID-19 atmainas: vyksta natūrali viruso evoliucija. Delfi tv. 2021 

gruodžio 6. <http://www.delfi.lt> 

50. Čaplinskas: modifikuoti vakciną naujai COVID-19 atmainai galima per 2-3 mėnesius: 

[pokalbis su Seimo nare Jurgita Sejoniene, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

Sauliumi Čaplinsku]. TV3 laida “Dienos pjūvis”. 2021 gruodžio 5. <http://www.tv3.lt> 

51. Į darbą greitasis antigeno testas tinka, o į parduotuvę – jau ne: paaiškino, kodėl taip yra: [ 

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

klinikų laboratorinės medicinos centro vadovu doc. Daliumi Vitkum / užrašė] Aigustė 

Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gruodžio 5. <http://www.tv3.lt> 

52. NVSC ir kitos Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos priešinasi jungimui: [pokalbis su 

NVSC Vilniaus departamento vadove ir įstaigos profesinės sąjungos pirmininke Rolanda 

Lingiene, laikinąja NVSC vadove Giedre Aleksiene, Nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijos laikinąja vadove Rosita Balčiene, Viceministre Aušra Bilotiene 

Motiejūniene, ULAC direktorium Sauliumi Čaplinsku, Buvusiu sveikatos apsaugos 

ministras, opozicinių „valstiečių“ atstovu Aurelijum Veryga, Sveikatos reikalų komiteto 

vadovu konservatorium Antanu Matulu / užrašė] Ignas Jačauskas, BNS. Delfi. 2021 

gruodžio 5. <http://www.delfi.lt> 

53. S. Čaplinskas pateikė savo rekomendacijas Kalėdų laikotarpiui ir paaiškino, kam vertėtų 

atlikti antikūnų testą. Lryto laida „Nauja diena“. 2021 gruodžio 3. <http://www.lrytas.lt> 

54. Kelyje S.Čaplinskas negali pamiršti tėvo pamokų: nežinau, ar tokius dalykus dabar 

akcentuoja vairavimo mokytojai. Vytenis Radžiūnas, Lryto žurnalas „Savaitgalis, 2021 

gruodžio 2. Lietuvos rytas. 2021 gruodžio 3. <http://www.lrytas.lt> 

55. Čaplinskas Apie kovą su omicron atmaina: “Ne sienų uždaryme esmė, o esmė 

intensyvinti testavimą”: interviu. TV3 laida “Dienos komentaras”. 2021 gruodžio 1. 

<http://www.tv3.lt> 

56. Čaplinskas apie ŽIV ir COVID-19 panašumus: susirgus tenka prisitaikyti prie naujo 

gyvenimo būdo: interviu. LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 2021 gruodžio 1. 

<http://www.lrt.lt> 

57. Seminaro programos pristatymas, poreikių ir žinių vertinimas. Prof. Saulius Čaplinskas, 

Zigmantas Nagys. 2021 lapkričio 29. Skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų aktualijos ir jų 

profilaktika: kvalifikacijos tobulinimo seminaras. Mokymų programa. Trakai, lapkričio 29-

gruodžio 1 

58. COVID-19 pandemijos pamokos ir iššūkiai. 2021 lapkričio 29. Skiepais valdomų 

užkrečiamųjų ligų aktualijos ir jų profilaktika: kvalifikacijos tobulinimo seminaras. 

Mokymų programa. Trakai, lapkričio 29-gruodžio 1 

59. Diskusija „Kodėl renkamės mitus o ne faktus: mitai apie skiepus“. Prof. Saulius Čaplinskas, 

Kristina Žukauskaitė, Asta Skrickienė, Eglė Savickienė. 2021 lapkričio 29. Skiepais valdomų 

užkrečiamųjų ligų aktualijos ir jų profilaktika: kvalifikacijos tobulinimo seminaras. 

Mokymų programa. Trakai, lapkričio 29-gruodžio 1 

60. COVID-19 pandemijos pamokos ir iššūkiai. 2021 lapkričio 29. D.U.K apie užkrečiamąsias 

ligas ir vakcinacija: Viešos paskaitos. Trakai, lapkričio 29-gruodžio 1 

 

61. Artėjant žiemai – S. Čaplinsko perspėjimas: daugelis pamiršta apsisaugoti nuo vienos 

pavojingos ligos. Lryto laida „Nauja diena“. 2021 lapkričio 29. <https://www.lrytas.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrytas.lt/
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62. Čaplinskas: yra pagrindo manyti, kad omikron yra dar labiau užkrečiamas už deltą. Delfi. 

2021 lapkričio 29. <http://www.delfi.lt> 

63. S.Čaplinskas: omikron atmaina – kodėl ji kelia susirūpinimą? Tam yra 4 priežastys. 15 min. 

2021 lapkričio 29. <http://www.15 min.lt> 

64. Čaplinskas apie naują koronaviruso atmainą: ji kelia susirūpinimą dėl keturių priežasčių. 

LRT laida „Sveikata“. 2021 lapkričio 29. <http://www.lrt.lt> 

65. Čaplinskas apie omikron atmainą: tikėtina, jeigu ji įsitvirtins, nesukels naujos sunkių 

atvejų bangos: [pokalbis su epidemiologe Rolanda Lingiene ir virusologu Sauliumi 

Čaplinsku / kalbino  ir užrašė] Rita Miliūtė. LRT laida „Dienos tema“. 2021 lapkričio 

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

66. Dėl naujo kronoviruso varianto: yra pagrindo manyti, kad jis dar labiau užkrečiamas: 

interviu. TV3 laida “Lietuva”. 2021 lapkričio 29. <http://www.tv3.lt> 

67. Kas yra kolektyvinis imunitetas ir ar realu jį pasiekti? S.Čaplinsko komentaras. 15 min. 

2021 lapkričio 29. <http://www.15 min.lt> 

68. Prasideda trejų dienų mokymai apie skiepus: [pokalbis su ULAC direktorium, medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2021 lapkričio 29. 

<http://www.ulac.lt> 

69. Profesorius: yra pagrindo manyti, kad omikron atmaina dar labai užkrečiamesnė nei delta: 

[pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2021 lapkričio 29. 

<http://www.diena.lt> 

70. Virusologas S.Čaplinskas: naujoji COVID-19 atmaina gali sukelti naują užsikrėtimų bangą. 

Alfa. 2021 lapkričio 29. <https://www.alfa.lt> 

71. Artėjant žiemai: daugelis pamiršta apsisaugoti nuo vienos pavojingos ligos: interviu. Lryto 

laida “Nauja diena”. 2021 lapkričio 27. <http://www.lrytas.lt> 

72. Tėvo pamokos prie vairo – vis dar gyvos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vytenis Radžiūnas. Gyvenimo būdo žurnalas 

„Savaitgalis“. 2021 lapkričio 27. 

73. Apie naują COVID-19 variantą: tai gali būti pavojingiausia šio viruso atmaina: interviu. 

Laida “Delfi diena”. 2021 lapkričio 26. <http://www.delfi.lt> 

74. Ar skiepai turi būti privalomi? (argumentus vertino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovas Saulius Čaplinskas). LRT radijo ringas. 2021 lapkričio 26. <http://www.lrt.lt> 

75. S.Čaplinskas ragina nepamiršti ir kitų skiepų: vienai sunkiai ligai daugelis neturi imuniteto: 

interviu. Lryto laida „Lietuvos diena“. 2021 lapkričio 26. <http://www.lrytas.lt> 

76. Čaplinskas apie 5–11 metų vaikų skiepijimą: sprendimas svarbus tiek epideminei 

situacijai, tiek vaikų sveikatai. Rugilė Augustaitytė, ELTA. LRT laida „Sveikata“. 

2021 lapkričio 25. <http://www.lrt.lt> 

77. Čaplinskas apie 5–11 metų vaikų skiepijimą: tai turės įtakos ir kiekvieno vaiko 

sveikatai. Rugilė Augustaitytė. Diena. 2021 lapkričio 25. <http://www.diena.lt> 

78. Čaplinskas įvertino sprendimą skiepyti nuo COVID-19 ir 5–11 metų vaikus. Rugilė 

Augustaitytė, ELTA. Delfi. 2021  lapkričio 25. <http://www.delfi.lt> 

79. S. Čaplinskas – apie skiepus nuo COVID-19 paaugliams, antikūnų kiekį ir revakcinaciją. 

Kauno diena. 2021 lapkričio 23. <https://kaunodiena.lt> 

80. COVID-19 vakcinų „maišymas“: ką geriausia rinktis trečiai ar antrai skiepo dozei? 

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

Gyvybės mokslų centro imunologe prof. Aurelija Žvirbliene, Nacionalinio vėžio instituto 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.diena.lt/
https://www.alfa.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.delfi.lt/
https://kaunodiena.lt/
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onkoimunlogu dr. Marium Strioga / kalbino ir užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 lapkričio 22. <http://www.tv3.lt> 

81. Profesorius Čaplinskas atsakė visiems, kurie nežino, kada revakcinuotis ir koks antikūnų 

titras apsaugo. Gabrielė Grinkaitė. Laida „Delfi tema“. 2021 lapkričio 22. 

<http://www.delfi.lt> 

82. Čaplinskas apie vaistų nuo COVID-19 šalutinius požymius. Lryto laida „Alfa žinios“. 2021 

lapkričio 21. <https://www.lrytas.lt> 

83. Profesorius apie vaikų kovą su COVID-19: sunkiausia ligos eiga matoma iki 4 metų 

amžiaus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Laura Adomavičienė. LRT laida “Sveikata”. 2021 lapkričio 21. 

<http://www.lrt.lt> 

84. Apie skiepus: interviu. LRT radijo žinios. 2021 lapkričio 20. <http://www.lrt.lt> 

85. Kodėl reikia registruotis trečiajam skiepui: interviu. Lryto laida “Alfa taškas”. 

2021 lapkričio 18. <http://www.lrytas.lt> 

86. Austrija uždarė nepasiskiepijusiuosius namuose: ar to reikėtų ir Lietuvoje? [pokalbis su 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedros profesorium, 

Sveikatos ekspertų tarybos nariu Mindaugu Stankūnu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Domantas Katelė, LRT laida 

“Sveikata”. 2021 lapkričio 18. <http://www.lrt.lt> 

87. Jau šį savaitgalį gyventojus į prekybos centrus trauks virtinė nuolaidų: ekspertai primena – 

COVID-19 dar nepasitraukė: [pokalbis su vilniete Viktorija, buvusiu sveikatos apsaugos 

ministru, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu Aurelijum Veryga, Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto profesorium Vytautu Usoniu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, „Akropolis Group“ Rinkodaros ir 

komunikacijos departamento vadovu Dominyko Mertino / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 

laida „Lietuva“ 2021 lapkričio 18. <http://www.tv3.lt> 

88. Čaplinskas ragina neturėti iliuzijų dėl visiško COVID-19 išnykimo: tikslas, kad virusas 

cirkuliuotų tik šaltuoju laikotarpiu. LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 lapkričio 17. 

<http://www.lrt.lt> 

89. Skiepai ir vakcinos: interviu. LRT radijas rusų kalba. 2021 lapkričio 17. 

<http://www.lrt.lt> 

90. Specialistai – apie tai, ką rinktis trečiai dozei: kai kam skiepą geriau pasiplanuot prieš 

savaitgalį: [pokalbis su Ekspertų tarybos onkoimunologu dr. Mariumi Strioga, virusologu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Dalia Plikūnė. Laida „Delfi tema“. 2021 

lapkričio 17. <http://www.delfi.lt> 

91. Čaplinskas – apie antikūnų kiekį: jeigu jau nukrito žemiau 500, tai tikrai neužteks tokios 

imuninės atminties: [pokalbis su Santaros klinikų generaliniu direktorium Feliksu 

Jankevičium, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium, profesorium Sauliumi 

Čaplinsku, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorium Mindaugu Stankūnu]. LNK. 

2021 lapkričio 16. <http://www.delfi> 

92. Kaukės pradinukams kelia sumaištį ir abejones: [pokalbis su ULAC direktorium prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. Balticum tv laida „Žinios“. 2021 lapkričio 16. < 

https://balticumzinios.lt> 

93. Čaplinskas sako, kad nereiktų galvoti apie karantiną per šventes: turime visas galimybes 

švęsti saugiai: [pokalbis su profesorium virusologu Sauliumi Čaplinsku ir duomenų 

analitiku Vaidotu Zemliu-Balevičium / kalbino ir užrašė] Raigardas Musnickas. 

LRT laida „Dienos tema“. 2021 lapkričio 15. <http://www.lrt.lt> 

http://www.tv3.lt/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=75359273
http://www.delfi.lt/
https://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi/
https://balticumzinios.lt/2021/11/16/
http://www.lrt.lt/
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94. Lietuva skiepijimo „Moderna“ vakcina nestabdys – nauda didesnė nei galima reakcija: 

interviu. LRT laida “Žinios”. 2021 lapkričio 14. <https://www.lrt.lt> 

95. Virusologas apie kaukių dėvėjimą: viršuje esanti vielutė yra ne šiaip sau – tik teisingas 

jos dėvėjimas užtikrins mums „auksinę apsaugą“: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, Lietuvos vaistinių 

asociacijos pirmininke Kristina Nemaniūte-Gage / kalbino Rūta Kupetytė parengė] 

Vismantas Žuklevičius. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2021 lapkričio 14. 

<https://www.lrt.lt> 

96. Kuo grindžiamas privalomas tik medicininių kaukių bei respiratorių dėvėjimas: interviu. 

LRT radijas “Ryto garsai”. 2021 lapkričio 12. <https://www.lrt.lt> 

97. Apie trečią skiepą ir naujausias kovido atmainas: interviu. Laida “Delfi tema”. 2021 

lapkričio 11. <http://www.delfi.lt> 

98. Koronavirusas, gripas ir pneumokokas – trys itin pavojingos infekcijos, galinčios baigtis 

tragedija: interviu. Laida “Delfi rytas”. 2021 lapkričio 11. <http://www.delfi.lt> 

99. Apie trečią skiepą nuo COVID 19: interviu. Žinių radijas. 2021 lapkričio 10. 

<https://www.ziniuradijas.lt> 

100. Žiema artėja: ekspertai įspėja, kad koronaviruso bangos piką Lietuvoje 

pasieksime tik šaltuoju: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktorium prof. 

Sauliumi Čaplinsku, Vyriausybės Ekspertų tarybos nariu, Vėžio instituto 

onkoimunologu Mariumi Strioga / kalbino ir užrašė] Domantas Katelė. LRT laida 

„Sveikata“. 2021 lapkričio 10. <http://www.lrt.lt> 

101. Klaidinga manyti, kad persirgus COVID-19 nereikia skiepytis; interviu. Lietuvos 

ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 lapkričio 10. <http://www.lrytas.lt> 

102. Profesorius S. Čaplinskas turi patarimą: šie žmonės įgyja geresnį imunitetą prieš 

COVID-19 ligą. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 lapkričio 10. 

<http://www.lrytas.lt> 

103. SAM vadovas sako nematantis prasmės skųsti S. Čaplinsko grąžinimo į pareigas. 

Milena Andrukaitytė. Diena. 2021 lapkričio 10. <https://diena.lt> 

104. SAM vadovas sako nematantis prasmės skųsti S. Čaplinsko grąžinimo į pareigas. 

Milena Andrukaitytė. Klaipėda. 2021 lapkričio 10. < https://klaipedadiena.lt> 

105. Ieškant išeičių iš pandemijos, ant politikų stalo gula įvairios idėjos – ir mokami 

testai, ir privalomas tam tikrų grupių vakcinavimas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas, „Verslo žinių“ apžvalgininkas Ramūnas 

Terleckas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime narys Gintautas 

Paluckas, Laisvės frakcijos Seime narys, parlamento vicepirmininkas Vytautas Mitalas, 

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis, Prezidento 

vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė, Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys / 

kalbino Nemira Pumprickaitė, užrašė Domantas Katelė. LRT laida „Forumas“. 2021 

lapkričio 9. <http://www.lrt.lt> 

106. Penktadienį esu grąžintas į Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovo pareigas po 

palankaus teismo sprendimo. Tai iš esmės reiškia, kad teismo sprendimu pripažintas 

neteisingas buvusio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendimas mane 

atleisti: interviu. Laida “15/15“. 2021 lapkričio 8. <http://www.15 min.lt> 

107. Natūralus imunitetas įgytas pasiskiepijus: kas saugiau ir ar verta skiepytis, jei jau 

persirgote: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu profesorium Sauliumi Čaplinsku]. 

Delfi plius. 2021 lapkričio 6. <http://www.delfi.lt> 

108. Apie skiepų efektyvumą – iš pirmų lūpų: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, 

virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Daiva Gerikienė. laikraštis Plungė. 2021 lapkričio 

5. < https://laikrastisplunge.lt> 

109. S. Čaplinskas po teismo sprendimo ruošiasi tęsti darbą ULAC. Austėja Masiokaitė-

Liubinienė, BNS. Diena. 2021 lapkričio 5. <http://www.diena.lt> 

https://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.ziniuradijas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
https://laikrastisplunge.lt/apie-skiepu-efektyvuma-is-pirmu-lupu/
https://laikrastisplunge.lt/apie-skiepu-efektyvuma-is-pirmu-lupu/
http://www.diena.lt/
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110. S. Čaplinskas po teismo sprendimo ruošiasi tęsti darbą ULAC: man ne tas pats, kas 

dedasi Lietuvoje. BNS. Lietuvos rytas. 2021 lapkričio 5. <http://www.lrytas.lt> 

111. S. Čaplinskas po teismo sprendimo ruošiasi tęsti darbą ULAC. Austėja Masiokaitė-

Liubinienė, BNS. Lietuvos sveikata. 2021 lapkričio 5. <http://www.lsveikata.lt> 

112. Čaplinskas po teismo sprendimo ruošiasi tęsti darbą ULAC: įžvelgia Verygos 

„cinizmą“ / kalbino ir užrašė] Austėja Masiokaitė-Liubinienė. BNS. LRT laida “Sveikata”. 

2021 lapkričio 5. <http://www.lrt.lt> 

113. S.Čaplinskas po teismo sprendimo ruošiasi tęsti darbą ULAC. Austėja Masiokaitė-

Liubinienė, BNS. 15min. 2021 lapkričio 5. <http://www.15 min.lt> 

114. Reikalauja, kad Veryga atlygintų didžiulę sumą ir atsiprašytų Čaplinsko. Delfi. 2021 

lapkričio 5. <http://www.delfi.lt> 

115. Socialdemokratai kreipiasi į A.Verygą: jis turi ne tik atsiprašyti S.Čaplinsko, bet ir 

atlyginti žalą. 15 min. 2021 lapkričio 5. <http://www.15 min.lt> 

116. Verygai siūloma už S. Čaplinsko priverstinę pravaikštą sumokėti iš savo kišenės. 

Alfa. 2021 lapkričio 5. <http://www.alfa.lt> 

117. Buvęs Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas Saulius Čaplinskas iš pareigų 

atleistas nepagrįstai, jis skubos tvarka grąžinamas į pareigas. 15 min. 2021 lapkričio 4. 

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

118. Čaplinskas grąžinamas į pareigas ULAC, buvo atleistas nepagrįstai. Ingrida 

Steniulienė, BNS. Delfi 2021 lapkričio 4. <http://www.delfi.lt> 

119. S. Čaplinskas iš pareigų ULAC buvo atleistas nepagrįstai, grąžinamas į pareigas. 

BNS. Lietuvos rytas. 2021 lapkričio 4. <http://www.lrytas.lt> 

120. S. Čaplinskas iš ULAC buvo atleistas nepagrįstai, jis skubos tvarka grąžinamas į 

pareigas. Ingrida Steniulienė. BNS, Kauno diena. 2021 lapkričio 4. 

<http://www.kaunodiena.lt> 

121. Čaplinskas kritikuoja mokamus COVID-19 testus nepasiskiepijusiems 

darbuotojams: nesužinosime, kur infekcija cirkuliuoja. LRT laida „Savaitė“. 2021 lapkričio 

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

122. Prezidentas ir valdantieji susikirto dėl kovos su pandemija priemonių – kokios 

pasekmės laukia mūsų visų: interviu. Laida “Delfi tema”. 2021 lapkričio 4. 

<http://www.delfi.lt> 

123. „Delta plius“ atmainą įvertinęs S. Čaplinskas: „Jei bus vien tik gėdinimo retorika, 

toliau skaičiuosime atvejus“. „Lietuvos ryto“ laida „Nauja diena“ 2021 lapkričio 3. 

<http://www.lrytas.lt> 

124. Vertimas skiepytis neveikia: COVID-19 situacija greitu metu tik blogės: interviu. 

Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 lapkričio 3. <http://www.lrytas.lt> 

125. COVID-19 plintant ugdymo įstaigose, žvelgiama į užsienio praktikas – planuojama 

testuoti ledinukus primenančiais testais: [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku, NVSC 

Vilniaus departamento direktore Rolanda Lingiene, Sveikatos apsaugos ministerijos atstove 

Monika Girdvainyte / kalbino ir užrašė] Augustinas Šemelis. LRT naujienų tarnyba. 2021 

lapkričio 2. <http://www.lrt.lt> 

126. Virusologai pasigenda didesnio dėmesio diagnostikai: interviu. Lietuvos radijo 

žinios. 2021 lapkričio 1. <http://www.lrt.lt> 

127. Verslininkai nesupranta, kodėl turėtų atsakyti už augančius COVID-19 susirgimus: 

susitvarkykite sistemą, o ne mus terorizuokite: [pokalbis su Ekonomikos ir inovacijų 

ministre Aušrine Armonaite, smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininke Dalia 

Matukiene, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu, 

virusologijos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Biotechnologijos 

instituto profesore Aurelija Žvirbliene / kalbino ir užrašė] Jonas Deveikis, Gabrielė 

Sagaitytė. LRT laida „Verslas“. 2021 spalio 28. <http://www.lrt.lt> 
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128. Nepasiskiepiję nuo šių ligų smarkiai rizikuojate: profesorius S. Čaplinskas įvardijo 

galimas pasekmes. Delfi. 2021 spalio 27. <http://www.delfi.lt> 

129. Grasina smogti smarkiau: S. Čaplinskas perspėja – viena liga grįžta ir puls 

intensyviau nei pernai. Liepa Dragūnaitė. Lietuvos rytas. 2021 spalio 26. 

<http://www.lrytas.lt> 

130. Čaplinskas – apie reikalingus sprendimus: į pirmą vietą iškyla ne vien 

pasiskiepijimas. Dainora Pankūnė. Delfi 2021 spalio 25. <http://www.delfi.lt> 

131. S. Čaplinskas atsipalaiduoti nepataria ir pasiskiepijusiems: turi patarimą Vėlinėms ir 

paaiškinimą, kodėl „užlūžo“. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2021 spalio 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

132. Профессор Чаплинскас: нам придется жить с этим вирусом, возможно, всю 

оставшуюся жизнь. LRT radijo laida “Новости”. 2021 spalio 25. <http://www.lrt.lt> 

133. Virusologas Čaplinskas: su skiepų priešininkais kalbėti nėra prasmės, bet tokių tik 

10-14 procentų. Nemira Pumprickaitė. LRT „Savaitė“. 2021 spalio 24. <https://www.lrt.lt> 

134. Čaplinskas sako, kad galimybių pasas išsisėmė, žmonės prisipažįsta nevengiantys 

sukčiauti / kalbino ir užrašė] Milda Vilikanskytė, Jovita Gaižauskaitė. LRT naujienų 

tarnyba. 2021 spalio 23. <http://www.lrt.lt> 

135. COVID-19 situacijai prastėjant, ekspertai ir politikai sutaria: kol visuomenė 

nesusipras, jokios priemonės neveiks: interviu. Laida “Delfi diena”. 2021 spalio 20. 

<http://www.delfi.lt> 

136. S. Čaplinskas: artimiausiu metu net pasiskiepiję neabejotinai susidurs su COVID-19. 

Diena. 2021 spalio 20. <http://www.diena.lt> 

137. „Alfa taškas“: visiškai sunaikinti COVID-19 – misija neįmanoma? [pokalbis su 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu Linu Slušniu, medicinos mokslų daktaru, 

profesorium Sauliumi Čaplinsku. Lietuvos ryto laida „Alfa taškas“]. 2021 spalio 19. 

<https://www.alfa.lt> 

138. Lietuva – aklavietėje kovoje su COVID-19? Ekspertai regi priemonių 

nepakankamumą, chaosą ir sveikatos sistemos perdegimą; [pokalbis su LSMU profesorium 

ir ekspertų tarybos nariu Mindaugu Stankūnu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, Ministre 

pirmininke Ingrida Šimonyte, Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto profesore 

Aurelija Žvirbliene / užrašė] Radvilė Rumšienė, LRT laida “Lietuvoje”. 2021 spalio 16. 

<http://www.lrt.lt> 

139. Profesorius Čaplinskas įvardijo 3 priežastis, kodėl šiemet COVID-19 sergamumas 

didesnis nei pernai. TV3 laida „Lietuva“. 2021 spalio 16. <http://www.tv3.lt> 

140. 8 labiausiai mikrobais uzterstos viesosios vietos perskaicius noresis tuoj pat gerai 

nusiplauti rankas. Saulius Čaplinskas. Delfi plius.2021 spalio 15. <http://www.delfi.lt> 

141. Zemlys-Balevičius koronaviruso skaičiuose įžvelgia naujų tendencijų: dvi 

savivaldybės teikia vilčių: [pokalbis su duomenų mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičium, 

Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto profesore Aurelija Žvirbliene, užkrečiamųjų 

ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Domantas Katelė. LRT laida 

“Sveikata”. 2021 spalio 15. <http://www.lrt.lt> 

142. S. Čaplinskas apie gripą ir koronavirusą: kodėl šiais metais ypač svarbu 

pasiskiepyti? Ieva Šernienė. Diena. 2021 spalio 14. <http://www.diena.lt> 

143. Čaplinskas pasakė, kada išsikvėps koronaviruso pandemija: šios žiemos sezonas 

turėtų būti paskutinis toks sunkus laikotarpis. TV3 laida „Lietuva“. 2021 spalio 14. 

<http://www.tv3.lt> 
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144. Iš profesorių lūpų – įspėjimas dėl „dingusio“ gripo: laiko klausimas, kada situacija 

„pratrūks“: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku, LSMU 

Kauno ligoninės Infekcinių ligų klinikos vadove prof. Aukse Mickiene,  LSMU Kauno 

ligoninės infekcinių ligų gydytoja doktorante Monika Kulieše, gydytoju infektologu prof. 

Vytautu Usoniu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 spalio 13. 

<http://www.tv3.lt> 

145. Yra būdas sumažinti Covid-19 protrūkius ugdymo įstaigose ir darbovietėse štai ką 

reikia daryti. Saulius Čaplinskas. Delfi.lt plius. 2021 spalio 13. <https://www.delfi.lt/plius> 

146. Čaplinskas apie galimybių pasą: ne visiems turintiems jis iš tiesų veikia / [kalbino ir 

užrašė] Kristina Pocytė.Delfi laida „Jūs rimtai?“. 2021 spalio 11. <http://www.delfi.lt> 

147. Čaplinskas senjorų skatinimą skiepytis pinigais vertina skeptiškai: mato geresnę 

priemonę. Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 spalio. <http://www.delfi.lt> 

148. Apie blogėjančią COVID-19 situaciją ir kaip tai sustabdyti: interviu. Delfi laida “Jus 

rimtai?”. 2021 spalio 8. <http://www.delfi.lt> 

149. Apie planuojamus pokyčius dėl galimybių paso: grįžtame į pandemijos pradžią: 

interviu. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 21 spalio 7. <http://www.lrytas.lt> 

150. Čaplinskas apie galimus privalomus skiepus daliai darbuotojų: visiškai logiška, bet 

reikia aiškinti ir kitas priemones. LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 spalio 6. 

<http://www.lrt.lt> 

151. Kiek sutaupys valstybė jei už privalomą testavimą susimokės patys darbuotojai? 

interviu. LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 spalio 5. <http://www.lrt.lt> 

152. Receptas, kaip išvengti naujos COVID-19 bangos: interviu. Lietuvos ryto laida “Alfa 

taškas”. 2021 spalio 5. <http://www.lrytas.lt> 

153. Specialistai apie Vyriausybės veiksmus dėl pandemijos: galimybių pasas – 

nereikalingas, kaukių dėvėjimas turi būti privalomas: [pokalbis su virusologu Sauliumi 

Čaplinsku, imunologe Vita Pašukoniene, Šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininke 

Toma Kundrote]. LRT laida „Svarbi valanda“. 2021 spalio 4. <http://www.lrt.lt> 

154. Čaplinskas: prastus sergamumo rodiklius turime, nes vienu metu koncentruojamės 

tik į vieną prevencijos priemonę: [pokalbis su epidemiologu prof. Sauliumi Čaplinsku, 

profesinių sąjungų konfederacijos vadove Inga Ruginiene / [kalbino ir užrašė]. Rūta 

Kupetytė. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2021 spalio 1. <http://www.lrt.lt> 

155. Įsigaliojus privalomam kaukių dėvėjimui uždarose patalpose, skatinamas ir 

nuotolinis darbas: interviu. LRT radijas “Ryto garsai“. 2021 spalio 1. <http://www.lrt.lt> 

156. Čaplinskas: grįžus prie privalomų kaukių galimybių pasas nebetenka prasmės: 

interviu. TV3 laida „Lietuva. 2021 rugsėjo 30. <http://www.tv3.lt> 

157. S.Čaplinskas: įvedus privalomą kaukių dėvėjimą, galimybių paso reikalavimas 

netenka prasmės. 15min. 2021 rugsėjo 30. <http://www.15 min.lt> 

158. Čaplinskas įsigaliojus naujiems reikalavimams siūlo atsisakyti galimybių paso. 

Delfi. 2021 rugsėjo 30. <http://www.delfi.lt> 

159. Nuo penktadienio tampant privalomam kaukių dėvėjimui Čaplinskas siūlo atsisakyti 

galimybių paso: jis nebetenka prasmės: [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė epidemiologė Rolanda Lingienė]. LRT 

laida “Sveikata”. 2021 rugsėjo 30. <http://www.lrt.lt> 

160. Antras, o kartais ir trečias užsikrėtimas koronavirusu ekspertų nestebina, ypač 

siaučiant vis naujoms atmainoms: [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku, Santarų 

klinikų Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja, gydytoja Vilija Gurkšniene]. LRT laida „Laba 

diena, Lietuva“. 2021 rugsėjo 29. <http://www.lrt.lt> 
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161. S. Čaplinskas: ar adekvatu, kad neskelbiamas griežtas karantinas? Diena. 2021 

rugsėjo 29 <http://www.diena.lt> 

162. Profesorius S. Čaplinskas pateikė prognozę, kada koronavirusas daugeliui nebekels 

grėsmės. Lietuvos rytas. 2021 rugsėjo 28. <http://www.lrytas.lt> 

163. Apie COVID-19 situaciją: ši žiema bus viena paskutinių tokių sunkių: interviu. 

Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2021 rugsėjo 27. <http://www.lrytas.lt> 

164. Persirgę ir nuo COVID-19 pasiskiepiję asmenys užsikrečia pakartotinai: tai priklauso 

nuo imuniteto: interviu. LRT laida “Laba diena, Lietuva”. 2021 rugsėjo 29. 

<http://www.lrt.lt> 

165. Susirgti gripu ir COVID-19 galima vienu metu: neapsigaukite, šie virusai yra 

skirtingi: interviu. LRT laida “Svarbi valanda”. 2021 rugsėjo 25. <http://www.lrt.lt> 

166. Šiemet vakcinos Lietuvą pasiekė rekordiškai anksti ir medikai ragina nedelsti, 

skiepytis jau dabar, nes peršalimo ligų smarkiai padaugėjo jau rugpjūčio pabaigoje, tad 

prognozuojama, kad šis gripo sezonas nebus toks ramus, kaip pernai: interviu. LRT laida 

“Svarbi valanda”. 2021 rugsėjo 24. <http://www.lrt.lt> 

167. Trečiąja doze nuo COVID-19 pasiskiepijo, bet galimybių pasą prarado: Registrų 

centras problemą žada išspręsti: [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir 

užrašė Aistė Valiauskaitė] LRT TV naujienų tarnyba. 2021 rugsėjo 24. <http://www.lrt.lt> 

168. Apie tolesnę COVID–19 eigą ir rekomendacijas: interviu. LRT laida “Labas rytas, 

Lietuva”. 2021 rugsėjo 22. <http://www.lrt.lt> 

169. Paaiškino, kodėl net neigiama informacija apie vakcinas privalo būti pateikta 

visuomenei: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium  Sauliumi Čaplinsku]. 

Delfi plius. 2021 rugsėjo 22. <http://www.delfi.lt> 

170. Čaplinskas: Vyriausybės taikomi ribojimai greičiausiai neturės įtakos viruso 

plitimo spartai / kalbino ir užrašė] Joana Lapėnienė, Kristina Karlonė. LRT televizijos 

laida „Savaitė“. 2021 rugsėjo 20. <http://www.lrt.lt> 

171. Kaip vaikai turi apsisaugoti nuo COVID 19: interviu. LRT radijas. Žinios. 2021 

rugsėjo 20. <http://www.lrt.lt> 

172. Kodėl paskiepyti pagal visą vakcinacijos schemą dažniau už nepaskiepytus buvo 

užsikrėtę mutavusiais viruso variantais? Saulius Čaplinskas. Delfi plius. 2021 rugsėjo 15. 

<http://www.delfi.lt> 

173. Profesorius perspėjo: delta atmainos koronavirusu užsikrėsti galite ten, kur 

mažiausiai tikitės: [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. „Lietuvos 

ryto“ televizijos laida „Nauja diena.“ 2021 rugsėjo 15. <http://www.lrytas.lt> 

174. Skiepai ir galimybių pasas: interviu. Žinių radijas. 2021 rugsėjo 15. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

175. Profesorius Čaplinskas išskiria du didžiausius Galimybių paso trūkumus: šaltuoju 

periodu gali pridaryti daug žalos. Laura Tarandaitė, BNS. Delfi. 2021 rugsėjo 14. 

<http://www.delfi.lt> 

176. Ekspertai prakalbo ir apie ketvirtą vakcinos dozę: kada jos gali prireikti? [pokalbis su 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesore Aurelija Žvirbliene, užkrečiamųjų 

ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vilmantas Venckūnas. TV3 laida 

„Dienos pjūvis“. 2021 rugsėjo 13. <http://www.tv3.lt> 

177. S.Čaplinskas – apie COVID-19, kuris „atėjo su visam“: žiema laukia sunkesnė nei 

praėjusioji. 15 min. 2021 rugsėjo 12. <http://www.15 min.lt> 

178. Prof. Saulius Čaplinskas – apie laidos vedėjos kėdę atgavusios influencerės drąsų 

pasakymą dėl skiepų: rodyti tokį pavyzdį nėra gerai. Delfi. 2021 rugsėjo 10. 

<http://www.delfi.lt> 
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179. "Delfi.Главное": осень с пандемией и митингами - какие уроки извлечены? 

[pokalbis su profesorium, medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] 

Дмитрий Семенов.  ru.delfi.lt 9 сентября 2021. <http://www.delfi.lt> 

180. S.Čaplinskas apie tai, kaip veikia vakcinos: pasiskiepijus liga trunka trumpiau, būna 

lengvesnė. Alisa Guseva. 15min. 2021 rugsėjo 8. <http://www.15 min.lt> 

181. S. Čaplinskas: reikės ir ketvirtos skiepų dozės. Diena. 2021 rugsėjo 8. 

<http://www.diena.lt> 

182. Laiku revakcinuotiems nuo COVID-19 kasmet skiepytis gali nereikėti: interviu. 

Lryto laida „Nauja diena“. 2021 rugsėjo 7. <http://www.lrytas.lt> 

183. Profesorius S. Čaplinskas atskleidė, kaip pasirinkti sau geresnį skiepą revakcinacijai 

nuo COVID-19. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“ 2021 rugsėjo 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

184. Ekspertai pasakė, ar nerimauti dėl antikūnų kiekio ir ar reikia skubėti su trečiu skiepu 

visiems: [pokalbis su VU Gyvybės mokslų centro imunologe, profesore Aurelija Žvirbliene, 

užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministro 

patarėja Aiste Šuksta / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Dienos pjūvis“. 2021 rugsėjo 

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

185. Užsikrėsti virusu galima neišeinant iš namų – Covid-19 gali plisti per ventiliacijos 

šachtas: interviu. Delfi laida “Sveikatos receptas”.2021 rugsėjo 5. <http://www.delfi.lt> 

186. Kiek dozių vakcinos teks susileisti iš viso? [pokalbis su garsiausiu Lietuvos 

virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danas Nagelė, Respublika.lt. Vakarų 

ekspresas. 2021 rugsėjo 3. <https://ve.lt> 

187. COVID-19 „lambda“ atmaina: ką žinome apie jos pavojingumą? interviu. Laida 

„Delfi Rytas“. 2021 rugpjūčio 31. <http://www.delfi.lt> 

188. Naujoji koronaviruso atmaina gali būti pavojingesnė nei delta: užsikrėtusių šuoliai 

kelia nerimą: interviu. Laida „Delfi Rytas“. 2021 rugpjūčio 31. <http://www.delfi.lt> 

189. Naujoji koronaviruso atmaina sėja baimę pasaulyje: štai, ką reikia žinoti apie lambda 

variantą: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų ekspertu profesorium Sauliumi Čaplinsku]. 

„Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 rugpjūčio 31. <http://www.lrytas.lt> 

190. Čaplinskas: dėl trečios skiepo dozės neskubama, nes pasaulyje daug žmonių nėra 

gavę net pirmosios. LRT radijas. 2021 rugpjūčio 29. <http://www.lrt.lt> 

191. Žinia laukiantiems, kada galės nusimesti kaukes: primygtinai ragina ir pasiskiepijus 

dėvėti patalpose: [pokalbis su buvusiu Nepriklausomos ekspertų patariamosios tarybos 

(NEPT) nariu, bendrovės „Euromonitor International“ duomenų mokslo vadovu dr. Vaidotu 

Zemliu-Balevičium, NEPT nariu, LSMU profesorium Mindaugu Stankūnu, užkrečiamųjų 

ligų specialistu profesorium Sauliumi Čaplinsku, gydytoju infektologu prof. habil. dr. 

Vytautu Usoniu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 28. 

<http://www.tv3.lt> 

192. Gripas šiemet „parodys dantis“? Įspėja, kad sergamumas gali išaugti, o dar 

pavojingiau – „kokteilis“ su COVID-19: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu 

profesorium Sauliumi Čaplinsku, gydytoju infektologu prof. habil. dr. Alvydu Laiškoniu, 

VLK Ryšių su visuomene skyriaus vedėju Rimantu Zagrebajevu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. 

TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 26. <http://www.tv3.lt> 

193. Artėja svarbus metas: medikų tyrimų rezultatai verčia neatidėlioti sprendimų dėl 

trečio skiepo: [pokalbis su Premjerės patarėja sveikatos klausimais Živile Gudlevičiene, 

ekspertų patariamajai grupei prie Vyriausybės priklausantis Nacionalinio vėžio instituto 

onkoimunologu dr. Mariumi Strioga, ekspertu, profesorium Vytautu Kasiulevičium, 

virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku / / užrašė] Dalia Plikūnė. Laida “Delfi tema”. 2021 

rugpjūčio 24. <http://www.delfi.lt> 
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194. Čaplinskas: kolektyvinį imunitetą pasieksime dar negreitai, tad kaukių atsisakyti 

nepavyks: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

šeimos gydytoju profesorium Vytautu Kasiulevičium socialdemokratų partijos surengtoje 

diskusijoje]. Delfi. 2021 rugpjūčio 24. <http://www.delfi.lt> 

195. Scenarijus dar vienam rudeniui su COVID-19: ribojimų galime ir neišvengti: 

[pokalbis su Premjere Ingrida Šimonytė, Seimo nare, konservatore Jurgita Sejoniene, 

medicinos mokslų daktaru, virusologu profesorium Sauliumi Čaplinsku, mokslininku, 

matematikos mokslų daktaru Vaidotus Zemliu-Balevičium / užrašė] Monika Kasnikovskytė. 

TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 24. <http://www.tv3.lt> 

196. Čaplinskas papasakojo, ar vakcinuoti žmonės gali platinti virusą. Sputnik Lietuva. 

2021 rugpjūčio 23. <https://sputniknews.lt> 

197. Profesorius įžvelgia nemalonią tendenciją: vien skiepų tikrai nebeužteks 

Kolektyvinio imuniteto nepasieksime ir kitąmet? [pokalbis su virusologu, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku]. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 rugpjūčio 23. 

<http://www.lrytas.lt> 

198. Gerbiu Vėgėlės pasisakymą ir jo poziciją: vis tik kai kurie teiginiai yra ties 

klaidinimo riba. LRT tv. 2021 rugpjūčio 23. <http://www.lrt.lt> 

199. Virusologai: yra dvi priežastys, kodėl daugiau nei pusei visuomenės pasiskiepijus 

užsikrėtimų skaičius ir toliau auga: [pokalbis su VU MF Biomedicinos mokslų instituto, 

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės katedros docentu doc. dr. Tomu 

Kačergiu, medicinos mokslų daktaru, virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Greta 

Burlėgaitė. Alfa. 2021 rugpjūčio 23. <https://www.alfa.lt> 

200. Žinios apie trečią skiepą ir apskritai bijantiems skiepų nuo kovido: interviu. Laida 

„Delfi tema. 2021 rugpjūčio 23. <https://www.delfi.lt> 

201. S. Čaplinskas: ir pasiskiepijus nereikėtų pamiršti kaukių (interviu). Vaida Milkova. 

Kauno diena. 2021 rugpjūčio 22. <https://kaunodiena.lt> 

202. Perspėja, kad rudenį 70 proc. vakcinuotos Lietuvos visuomenės tikrai neužteks: 

[pokalbis su Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiuntiniu Europos regionui, 

socialdemokratu Vyteniu Povilu Andriukaičiu, medicinos mokslų daktaru, virusologu 

profesorium Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanu 

Vytautu Kasiulevičium / užrašė] Lina Brazauskienė. TV3 laida “Lietuva“. 2021 rugpjūčio 

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

203. Čaplinskas siūlo pasimokyti iš draudimų keliu nenuėjusios Švedijos: tai padėjo 

išsaugoti daug gyvybių. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 rugpjūčio 20. <http://www.delfi.lt> 

204. S. Čaplinskas pažėrė statistikos apie delta atmainą: noras nusiimti medicininę kaukę 

išgaruos akimirksniu. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 rugpjūčio 17. 

Vakarų ekspresas. 2021 rugpjūčio 18. <https://ve.lt> 

205. Kaukių dėvėjimo pokyčiai į vaistines atnešė sumaištį: klientai linkę ginčytis su 

vaistininkais: [pokalbis su „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadove Irena Tėveliene, 

vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ komunikacijos vadove Laura Bielske, BENU vaistinių tinklo 

rinkodaros ir komunikacijos vadovu Mindaugu Urbu, vaistininke Jūrate Vaičiūniene, 

virusologu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 rugpjūčio 

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

206. Mokslininkai įspėja dėl COVID-19 Lietuvoje rudenį: pavojus tapo kur kas didesnis: 

[pokalbis su duomenų mokslininku, matematikos mokslų daktaru Vaidotu Zemliu-

Balevičium, medicinos mokslų daktaru, virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Monika Kasnikovskytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 18. 

<http://www.tv3.lt> 

207. Čaplinskas pateikė faktus apie delta atmainą: ji tokia, kad kaukes norės dėvėti net 

skiepyti. Giedrė Balčiūtė. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 rugpjūčio 

17. <http://www.lrytas.lt> 
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208. Ruduo nusimato sunkus: jei sergantis Uhano atmaina užkrėsdavo 3, tai delta – 7: 

[pokalbis su Santaros klinikų vadovu Feliksu Jankevičium, Plungės rajono savivaldybės 

direktoriaus pavaduotoja Danguole Luotiene, medicinos mokslų daktaru, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku, Sveikatos ekspertų tarybos nariu Juozu Augučiu, Sveikatos stiprinimo 

skyriaus vedėja Ginreta Megelinskiene, Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte, Vilniaus 

departamento vadove Rolanda Lingiene / užrašė] Ieva Pupeikytė-Didžiulė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 rugpjūčio 17. <http://www.tv3.lt> 

209. Tiesa ar melas? D.Kepenis: žurnale „The Lancet“ skelbiama, kad kaukės bevertės: 

[pokalbis su Seimo nariu Dainium Kepeniu, profesorium Saulium Čaplinsku / užrašė] 

Margarita Vorobjovaitė. 15 min. 2021 rugpjūčio 17. <http://www.15 min.lt> 

210. Čaplinskas apie COVID-19: tai yra apie kiekvieno mūsų elgseną ir pasitikėjimą 

vienas kitu, mokslu. interviu. LRT radijas. 2021 rugpjūčio 14. <http://www.lrt.lt> 

211. Ar yra alternatyva skiepui? interviu. Žinių radijas. 2021 rugpjūčio 13. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

212. Trečia COVID-19 skiepo dozė visiems: ragina neskubėti, bet ir nedelsti, kol pradės 

sirgti paskiepyti: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto prodekanu prof. Vytautu 

Kasiulevičium, VU Gyvybės mokslų centro imunologe profesore Aurelija Žvirbliene, 

uižkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 

laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 11. <http://www.tv3.lt 

213. Nepritaria sprendimui riboti sveikatos paslaugas nepasiskiepijusiems: „Tai – pati 

griežčiausia priemonė“; [pokalbis su Darbo partijos frakcijos seniūnu Viktoru Fiodorovu, 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nare Agne Širinskiene, profesorium, epidemiologu 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 8. 

<http://www.tv3.lt> 

214. Virusas, kuris apie save gali nepranešti dešimtmetį – kol ramiai gyvenate, tyliai 

vystosi kepenų cirozė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / kalbino Kristina Ciparytė, parengė Gabrielė Grinkaitė]. Laida „Delfi Rytas“. 

2021 rugpjūčio 8. <https://www.delfi.lt> 

215. Čaplinskas – apie vakcinų veiksmingumą, antikūnus ir revakcinacijos svarbą. Kauno 

diena. 2021 rugpjūčio 6. <https://kaunodiena.lt> 

216. Paaiškino, kada galima atidėti skiepą nuo COVID-19: [pokalbis su medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Saulium Čaplinsku / užrašė] Sima Kazarian. Lietuvos sveikata. 

2021 rugpjūčio 6. <http://www.lsveikata.lt> 

217. Vyriausybės „botagas“ veikia: tik paskelbus apie ribojimus nepasiskiepijusiems, 

šoko vakcinacijos tempas: [pokalbis su Seimo vicepirmininku, Laisvės partijos atstovu 

Vytautu Mitalu, užkrečiamųjų ligų ekspertu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, premjere 

Ingrida Šimonyte, sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos vadove Aušrine Armonaite / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 

2021 rugpjūčio 6. <http://www.tv3.lt 

218. Čaplinskas kritikuoja visuomenės skirstymą į „mes“ ir „jie“: paskiepytieji delta 

atmainą gali platinti taip pat efektyviai. Aigustė Tavoraitė. TV3 naujienų portalas. 2021 

rugpjūčio 5. <http://www.tv3.lt> 

219. S. Čaplinskas perspėjo: į kampą speičia ne tik koronaviruas – gresia kitos ligos 

pandemija. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 rugpjūčio 5. 

<http://www.lrytas.lt> 

220. Rudenį galime sulaukti dar dviejų pandemijų: interviu. Lietuvos ryto laida „Nauja 

diena“. 21 rugpjūčio 4. <http://www.lrytas.lt> 

221. Mokiniai skiepytis nuo COVID-19 neskuba, virusologas perspėja tėvus suskubti 

vakcinuoti vaikus: [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Goda 

Malinauskaitė. LRT naujienų tarnyba. 2021 rugpjūčio 4. <http://www.lrt.lt> 
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222. Profesorius apie migrantus ir užkrečiamąsias ligas: su kuo jau susidūrėme ir kokie 

iššūkiai laukia? [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2021 rugpjūčio 

4. <https://kauno.diena.lt> 

223. Čaplinskas apie rudenį: nėra jokių prielaidų galvoti, kad jis skirsis nuo praėjusių 

metų: [pokalbis su Vaikų ligų klinikos profesoriumi Vytautu Usoniu, virusologu Sauliumi 

Čaplinsku]. Žinių radijas.  2021 rugpjūčio 3. <http://www.delfi.lt> 

224. Lietuvoje – 2 mirtys nuo COVID-19, nustatyti 394 susirgimai ligoninėse gydomi 

183 COVID-19 pacientai: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologu, Nepriklausomos ekspertų 

patariamosios tarybos nariu dr. Mariumi Strioga]. TV3 naujienų portalas. 2021 rugpjūčio 3. 

<http://www.tv3.lt> 

225. Apie skiepijimą trečiąja vakcinos doze: viskas priklauso nuo antikūnų, jei jų 

mažai – reikia skiepytis: interviu. LRT, laida “Laba diena, Lietuva”. 2021 rugpjūčio 2. 

<http://www.lrt.lt> 

226. „Nėra ko laukti“ – Čaplinskas ragina norinčiuosius skiepyti trečia vakcinos nuo 

COVID-19 doze. Milda Vilikanskytė, Kristina Karlonė. LRT, laida „Sveikata“. 2021 

rugpjūčio 2. <http://www.lrt.lt> 

227. Šalyje daugėjant besiskiepijančių nuo koronaviruso, reikėtų priminti ir kitų 

prevencinių priemonių svarbą. LRT radijo žinios. 2021 rugpjūčio 4. <http://www.lrt.lt> 

228. Aptarė vakcinacijos aktualijas su bendruomenių atstovais ir seniūnaičiais: [pokalis su 

profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vaiva Makarauskaitė. Vakarų ekspresas. 2021 

rugpjūčio 2. <https://ve.lt> 

229. Čaplinskas: pasiskiepijusiems nuo COVID-19 žmonėms tikimybė susirgti sunkia 

forma mažesnė. Sputnik Lietuva. 2021 rugpjūčio 2. <https://sputniknews.lt> 

230. Visuomenės tonui griežtėjant, „nepasiskiepijusių karantiną“ įvertino medikai: 

[pokalbis su profesorium Vytautu Usoniu, profesorium, medicinos mokslų daktaru Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Violeta Grigaliūnaitė, Jurgita Andriejauskaitė. 15 min. 2021 rugpjūčio 2. 

<https://www.15 min.lt> 

231. Profesorius Čaplinskas: delta atmainos virusas dauginasi kitaip nei prieš tai plitusių. 

Kalbino Vaidas Saldžiūnas, parengė Giedrė Balčiūtė. Laida „Delfi tema“. 2021 rugpjūčio 2. 

<http://www.delfi.lt> 

232. Specialistai apie grįžimą prie ribojimų: nevakcinuotų žmonių gyvenimas turi būti 

apribotas: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, premjere Ingrida 

Šimonyte, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorium Vytautu Usoniu, 

užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuviene, Socialinės apsaugos ir darbo ministre 

Monika Navickiene, ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite / užrašė] Ugnė 

Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 rugpjūčio 1. <http://www.tv3.lt> 

233. Perspėja dėl Delta atmainos: nereikia tikėtis tipiškų koronaviruso simptomų: 

[pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku, Nacionalinio vėžio 

instituto onkoimunologu, Nepriklausomos ekspertų patariamosios tarybos nariu dr. Mariumi 

Strioga / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 31. 

<http://www.tv3.lt> 

234. S.Čaplinskas – apie Tibete atrastus virusus, būsimas pandemijas ir koronaviruso 

kilmę. Inga Saukienė. 15 min. 2021 liepos 28. <http://www.15 min.lt> 

235. Negailestingos ekspertų prognozės: laukiama COVID-19 banga bus kur kas didesnė, 

tačiau yra ir gerų žinių: [pokalbis su bendrovės „Euromonitor International“ duomenų 

mokslo vadovu dr. Vaidotu Zemliu-Balevičium, Nepriklausomos ekspertų patariamosios 

tarybos nariu, LSMU profesorium Mindaugu Stankūnu, užkrečiamųjų ligų specialistu prof. 
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Sauliumi Čaplinsku, Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologu dr. Mariumi Strioga / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida“Lietuva“. 2021 liepos 26. <http://www.tv3.lt> 

236. Čaplinskas siūlo lokalias ribojimo priemones įmonėms ar mokykloms: „Ne visą 

miestą reikia uždaryti". TV3 laida „Lietuva“.2021 liepos 24. <http://www.tv3.lt> 

237. Nupiešė, kaip gali atrodyti „nepasiskiepijusių karantinas“: užsivertų kavinių, 

restoranų ir net autobusų durys: [pokalbis su sveikatos apsaugos viceministre Živile 

Simonaityte, užkrečiamųjų ligų specialistu profesorium Sauliumi Čaplinsku, buvusiu 

sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Vilniaus Santaros klinikų vyresniąja 

infekcinių ligų gydytoja Birute Zablockiene]. Lrytas.lt. Vakarų ekspresas. 2021 liepos 24. 

<https://ve.lt> 

238. Siūlo baudas atsisakantiems skiepytis: teigia, kad jie kelia grėsmę visuomenei: 

[pokalbis su užsienio reikalų ministru Gabrieliu Landsbergiu, infektologu, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku, infektologu, profesorium Vytautu Usoniu, Vilniaus miesto meru 

Remigijum Šimašium / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 24. 

<http://www.tv3.lt> 

239. Dar vienas COVID-19 sezonas: vakcinuotiems – nuolaidos, kai kam – trečias 

skiepas: [pokalbis su virusologu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Indrė 

Jurčenkaitė. 15 min. 2021 liepos 22. <http://www.15 min.lt> 

240. Neslepia apmaudo: vakcinas utilizuoja, bet persirgusiems COVID-19 skiepytis 

anksčiau neleidžia: [pokalbis su Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariu, 

onkoimunologu Mariumi Strioga, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Eglė 

Samoškaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 19. <http://www.tv3.lt> 

241. ULAC vadovo konkurso reikalavimus atitiko vienas pretendentas, jį vertins SAM 

komisija: (buvusį ULAC vadovą Saulių Čaplinską dėl pareigų nevykdymo praėjusių metų 

lapkritį atleisti nusprendė dar tuometis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, o 

dabartinis ministras A. Dulkys teigė neturintis pagrindo keisti šį sprendimą). Augustas 

Stankevičius, BNS. Kauno diena. 2021 liepos 17. <http://www.kaunodiena.lt> 

242. Čaplinskas – apie koronaviruso ateitį: yra keturi galimi scenarijai. Delfi. 2021 liepos 

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

243. Čaplinskas pateikė 4 scenarijus, kaip gali baigtis COVID-19 pandemija: interviu. 

TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 16. <http://www.tv3.lt> 

244. Įpusėjo kova dėl „Delfi Plius“ konkurso elektromobilio: paaiškėjo nauji laimėtojai,: 

(tarp „Delfi Plius“ platformos kūrėjų yra daug puikiai pažįstamų pavardžių, tokių kaip Rytis 

Zemkauskas,… Saulius Čaplinskas ir kt.). Dalia Daškevičiūtė. Laida „Delfi plius“. 2021 

liepos 16. <http://www.delfi.lt> 

245. S.Čaplinskas: neužtenka vien pasakyti „būkit geri – skiepykitės“. Tadas Grabys. 

Laida „15/15“. 2021 liepos 15. <http://www.15 min.lt> 

246. Privalomi skiepai nuo koronaviruso ir Lietuvoje. Misija (ne)įmanoma? interviu. 

Laida „15/15“. 2021 liepos 15. <http://www.15 min.lt> 

247. S. Čaplinskas: nepaskiepyti žmonės tampa naujų viruso atmainų fabrikais. 

Kauno.diena. 2021 liepos 14. <http://www.kaunodiena.lt> 

248. Čaplinskas įspėja, kad Lietuvoje dėl delta atmainos jau prasidėjo eksponentinis 

atvejų augimas kai kurių vakcinų galiojimo laikas tuoj pasibaigs: [kalbino Kristina Ciparytė, 

parengė Gabrielė Grinkaitė]. Laida „Delfi rytas“. 2021 liepos 14. <http://www.delfi.lt> 

249. Nepasiskiepiję nuo COVID-19 tampa "naujų viruso variantų fabrikais", pareiškė 

Čaplinskas. Sputnik Lietuva. 2021 liepos 14. <https://sputniknews.lt> 

250. Nuo koronaviruso netrukus gali tekti skiepytis trečią kartą, profesorius prabilo ir apie 

„vakcinų kokteilį“. S. Čaplinskas: reikėtų skiepyti ir migrantus. Žinių radijas. 2021 liepos 

13. <http://www.lrytas.lt> 
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251. Pasaulyje sparčiai plintanti delta atmaina jau turi palikuonių: mistiška delta plius 

kelia daug klausimų: [pokalbis su medicinos mokslų daktaras prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2021 liepos 12. <http://www.lrt.lt> 

252. Pasakė, koks imunitetas nuo COVID-19 „kokybiškesnis“: antikūnų kiekis skiriasi ir 

keliasdešimt kartų: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu profesorium Sauliumi 

Čaplinsku, VU Gyvybės mokslų centro imunologe profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] 

Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 11. <http://www.tv3.lt> 

253. Čaplinskas: apie karantiną kitą sezoną iš viso neturėtų būti kalbos. Dalia Plikūnė. 

Laida „Delfi plius“. 2021 liepos 10. <http://www.delfi.lt> 

254. Kova dėl „Delfi Plius“ konkurso elektromobilio tęsiasi: aiškėja nauji laimėtojai: (Be 

minėtų autorių, tarp „Delfi Plius“ platformos kūrėjų yra daug puikiai pažįstamų pavardžių, 

tokių kaip Rytis Zemkauskas, … Saulius Čaplinskas ir kt.)  Dalia Daškevičiūtė. Laida “Delfi 

plius”. 2021 liepos 9. <http://www.delfi.lt> 

255. S. Čaplinsko nenustebino griežtas latvių sprendimas dėl nenorinčių skiepytis: „Apie 

tai diskutuojama ir Lietuvoje“. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 liepos 

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

256. Ekspertai: karantino rudenį išvengsime tik vienu būdu: [pokalbis su onkoimunologu 

Mariumi Strioga, profesorium Sauliumi Čaplinsku: interviu. TV3 laida „Lietuva“. 2021 

liepos 8. <http://www.tv3.lt> 

257. Nors tai gali būti sunku, į šalį atvykstančius migrantus reikia kuo greičiau skiepyti: 

interviu. LRT. 2021 liepos 8. <http://www.lrt.lt> 

258. Delta atmaina vėl pradėjo lenktynes su virusu: profesoriai jau įspėja ruoštis naujiems 

protrūkiams: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, 

gydytoju infektologu, profesoriumi Alvydu Laiškoniu, gydytoju onkoimunologu dr. Marius 

Strioga /užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 liepos 5. <http://www.delfi.lt> 

259. Planas Delta atmainai stabdyti: be COVID-19 testo į šalį neturėtų būti įleidžiami tiek 

skiepyti, tiek persirgę? [pokalbis su Nepriklausomos ekspertų tarybos nariu prie 

Vyriausybės, genominiu epidemiologu dr. Gyčiu Duda, užkrečiamųjų ligų specialistu 

profesorium Sauliumi Čaplinsku, VU Gyvybės mokslų centro imunologe profesore Aurelija 

Žvirbliene, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadove 

Rolanda Lingiene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 5. 

<http://www.tv3.lt> 

260. Karantinas baigėsi ir ekspertai įvertino: jau dabar aišku, kad buvo daug keistų 

dalykų: [pokalbis su infektologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, infektologe, profesore 

Ramune Kalėdiene / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 liepos 2. 

<http://www.tv3.lt> 

261. Apie COVID-19 tarp vaikų: virusas ieško būdų, kaip plačiau plisti tarp žmonių: 

interviu. Lietuvos ryto laida „Lietuvos diena“. 2021 birželio 28. <http://www.lrytas.lt> 

262. Saulius Čaplinskas pasakė, kokio sergamumo galime tikėtis rudenį: koronavirusas 

gali būti ne vienintelė bėda. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 birželio 

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

263. Įspėja: bandymai namuose pasigaminti hidroksichlorokviną gali baigtis liūdnai: 

[pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Margarita 

Vorobjovaitė. 15min. 2021 birželio 27. <http://www.15 min.lt> 

264. Skiepas – prie durų: imasi naujos taktikos, kad padidintų vakcinacijos mastą: 

[pokalbis su Premjere Ingrida Šimonyte, premjerės patarėja sveikatos klausimais Živile 

Gudlevičiene, Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio atstove spaudai Aiste Šuksta, 
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užkrečiamųjų ligų ekspertu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. 

TV3 laida „Lietuva“. 2021 birželio 27. <http://www.tv3.lt> 

265. Delta atmaina Lietuvoje: ekspertai aiškina, kaip greitai gali išplisti naujas variantas ir 

kokį pavojų tai kelia: [pokalbis su Nepriklausomos ekspertų tarybos nariu, genominiu 

epidemiologu dr. Gyčiu Duda, užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 birželio 24. <http://www.tv3.lt> 

266. Karantino laikas eina į pabaigą: vardijama, kokie ribojimai liktų prie ekstremalios 

padėties: [pokalbis su Premjerė Ingrida Šimonyte, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

profesorium Mindaugu Stankūnu, Ministrės pirmininkės I. Šimonytės patarėja sveikatos 

klausimais Živile Gudlevičiene, užkrečiamųjų ligų ekspertu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 birželio 23. <http://www.tv3.lt> 

267. Profesorius Čaplinskas – apie kaukių dėvėjimą: Lietuvoje buvo priimtas nelogiškas 

sprendimas. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 birželio 22. <http://www.delfi.lt> 

268. S.Čaplinskas: rudenį dalis ribojimų dėl COVID grįš, reikės ir naujų priemonių. 

Tadas Grabys. 15 min. 2021 birželio 14. . <http://www.15 min.lt> 

269. Kas lems COVID-19 plitimą rudenį: interviu. Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 

2021 birželio 14. <http://www.lrytas.lt> 

270. Nuo to priklausys gyvenimas rudenį: įvertino, ar pavyks vakcinuoti 70 proc. 

visuomenės ir ar skubėti skiepyti vaikus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu, prof. 

Sauliumi Čaplinsku. VU Gyvybės mokslų centro profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene, 

Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 birželio 14. <http://www.tv3.lt> 

271. S. Čaplinskas: ką apie pandemijos valdymą savo metiniame pranešime pasakė G. 

Nausėda? Kauno.diena. 2021 birželio 9. <http://www.kaunodiena.lt> 

272. Migrantų krizė ruošia „epidemiologinę bombą“? Ekspertai įvertino, kiek realus 

„indiškosios“ atmainos paplitimo scenarijus: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto 

prodekanu prof. Vytautu Kasiulevičium, užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovu Giedriumi Mišučiu, VU Gyvybės 

mokslų centro imunologe, profesore Aurelija Žvirbliene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 

laida „Lietuva“. 2021 birželio 8. <http://www.tv3.lt> 

273. Ar infekcija išplito nuo gyvūnų, ar buvo sukurta laboratorijoje Uhane. Tuo 

koronaviruso kilmės tema, kaip pastebi ekspertai, nesibaigs, tačiau, ar bus gauti konkretūs 

atsakymai, – abejojama: interviu. Laida “Delfi tema”. 2021 birželio 5. <http://www.delfi.lt> 

274. Bideno nurodymas ištirti koronaviruso kilmę: ekspertai ir politikai nusprendė eiti iki 

galo: [pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu 

Kasčiūnu ir užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Laida “Delfi 

tema”. 2021 birželio 5. <http://www.delfi.lt> 

275. Čaplinskas siūlo nepuoselėti nepagrįstų vilčių: kolektyvinio imuniteto šią žiemą 

nepavyks sukurti. Delfi. 2021 birželio 5. <http://www.delfi.lt> 

276. Čaplinskas: „Testavimas neturėtų būti kliūtis vaikui būti ugdymo įstaigoje“. Andresa 

Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 birželio 4.  <http://www.tv3.lt> 

277. S. Čaplinskas nuo COVID-19 pasiskiepijo Švenčionyse: laukiau, kada bus galimybė 

pasirinkti vakciną. Kauno diena. 2021 birželio 3. <https://kaunodiena.lt> 

278. Jau rastas būdas, kaip 94 proc. tikslumu ir be laboratorinių testų aptikti sergančius 

COVID-19. Saulius Čaplinskas. Delfi.lt plius. 2021 birželio 3. https://www.delfi.lt/plius 

279. Metas sunerimti? Pagal skiepijimo tempus Lietuva ima atsilikti nuo ES vidurkio 

Lietuvos ir ESskiepijimo grafiko: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium 
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Sauliumi Čaplinsku,Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorium, gydytoju 

infektologu Alvydu Laiškoniu,Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio patarėja Aiste 

Šuksta / užrašė] Beatričė Bankauskaitė, Eglė Zicari. 15min. 2021 birželio 3. <http://www.15 

min.lt> 

280. Profesorius Čaplinskas pasakė, kaip gali baigtis koronaviruso pandemija. Giedrė 

Balčiūtė. Delfi.  2021 birželio 2. <http://www.delfi.lt> 

281. S. Čaplinskas apie masinės vakcinacijos trikdžius: sistema yra luoša. Diena. 2021 

birželio 1. <http://www.diena.lt> 

282. Čaplinsko patarimai besiskiepijantiems: įvardijo, į ką labiausiai atkreipti dėmesį: 

[pokalbis su Seimo nare Jurgita Sejoniene, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 

portalas. 2021 birželio 1. <http://www.tv3.lt> 

283. Ekspertai nesutaria dėl Galimybių paso galiojimo su neigiamu Covid-19 testu: jo 

turėjimas nėra imunitetas: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų ekspertu, virusologu Sauliumi 

Čaplinsku, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto dekane, 

profesore Ramune Kalėdiene, duomenų mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičium / užrašė] 

Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 30. <http://www.tv3.lt> 

284. Masinės vakcinacijos pradžia su trikdžiais: interviu. LNK laida “Info diena”. 2021 

gegužės 28. <http://www.lnk.lt> 

285. Apie imunitetą po skiepo: kada galime jaustis saugūs? interviu. Laida “Delfi rytas”. 

2021 gegužės 28. <http://www.delfi.lt> 

286. Profesorius Saulius Čaplinskas: „Šį rudenį visuotinio imuniteto tikrai nepasieksime“. 

Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2021 birželio 1. <http://www.lrytas.lt> 

287. Ar Galimybių pasas suskaldys visuomenę: interviu. Žinių radijo laida “Atviras 

pokalbis”. 2021 gegužės 26. <http://www.ziniuradijas.lt> 

288. Čaplinskas paaiškina: vieno tipo testų naudojimas gali „nulaužti“ epidemijos kreivę. 

Delfi plius. 2021 gegužės 26. <http://www.delfi.lt> 

289. Artėja sprendimas dėl karantino ateities: ekspertai ragina išlaikyti dalį apribojimų: 

[pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto dekane, 

profesore Ramune Kalėdiene, virusologu profesorium Sauliumi Čaplinsku, vyriausybei 

patariančiu Centro poliklinikos direktorium Kęstučiu Štaru / užrašė] Monika Kasnikovskytė. 

TV3 laida „Lietuva“ 2021 gegužės 25. <http://www.tv3.lt> 

290. Į biurus sugrįžtantiems darbuotojams – ekspertų patarimai: [pokalbis su profesorium, 

medicinos mokslų daktaru, virusologu Sauliumi Čaplinsku, organizacine psichologe, 

„Emplonet" personalo atrankų konsultante Violeta Jakute, biologu, patalpų dezinfekcijos 

įmonės „Dezinfa" paslaugų vadovu Liutauru Grigaliūnu. Vakarų ekspresas. 2021 gegužės 

24. <https://ve.lt> 

291. Profesorius Čaplinskas: apie tai, kaip spręsime po masinės vakcinacijos iškilusią 

naują problemą. Delfi. 2021 gegužės 24. <http://www.delfi.lt> 

292. Profesorius: galimybių pasą turintys asmenys gyventi turėtų lyg prieš pandemiją. 

Žinių radijas. 2021 gegužės 23. <http://www.delfi.lt> 

293. S. Čaplinskas: galimybių pasas po neigiamo COVID-19 testo turėtų galioti du ar tris 

kartus ilgiau. Beatričė Bankauskaitė. 15 min. 2021 gegužės 22. <http://www.15 min.lt> 

294. Čaplinskas įvertino Galimybių pasą: jo galiojimas tik parą su neigiamu testu yra 

akivaizdžiai per trumpas. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 22. <http://www.tv3.lt> 

295. Turi gausybę antikūnų, bet Galimybių paso negaus: [pokalbis su parlamentaru 

Pauliumi Saudargu, užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 
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ekonomikos ir inovacijų viceministru Vincu Jurguciu / užrašė] Eglė Samoškaitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 gegužės 20. <http://www.tv3.lt 

296. Paskiepytiems amerikiečiams kaukių nebereikia – kada jas numesti galėsime ir mes? 

[pokalbis su profesorium, užkrečiamųjų ligų ekspertu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė 

Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 19. <http://www.tv3.lt> 

297. Profesoriai apie tai, kodėl Lietuva atsidūrė tarp didžiausią sergamumą koronavirusu 

turinčių Europos šalių: [pokalbis su gydytoju infektologu, profesorium Alvydu Laiškoniu ir 

užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. 

Delfi. 2021 gegužės 19. <http://www.delfi.lt> 

298. Dvigubai mažiau koronaviruso atvejų nei prieš savaitę: trečioji banga slopsta? 

[pokalbis su Nepriklausomos ekspertų tarybos prie Vyriausybės nariu, LSMU profesorium 

Mindaugu Stankūnu, užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 gegužės 18. <http://www.tv3.lt> 

299. Kas žinoma apie galimybę derinti dvi vakcinas nuo COVID-19? ? interviu. LRT 

radijo laida rusų kalba. 2021 gegužės 16. <http://www.lrt.lt> 

300. Profesorius Čaplinskas – apie trečią vakcinos nuo koronaviruso dozę: ar jos reikės ir, 

ar bus galima keisti vakciną? Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 gegužės 16. <http://www.delfi.lt> 

301. Koronaviruso plitimo dinamika šiek tiek keičiasi. Kaip? interviu. LRT laida “Ryto 

garsai”. 2021 gegužės 13. <http://www.lrt.lt> 

302. Čaplinskas turi patarimų besiskiepijantiems: kokio termino laikytis ir kada planuoti 

trečią skiepą. Laida “Delfi rytas” 2021 gegužės 13. <http://www.delfi.lt> 

303. Ar verta trumpinti tokį ilgą tarpą tarp „AstraZeneca“ vakcinų: profesorius Čaplinskas 

turi atsakymą. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 gegužės 12. <http://www.delfi.lt> 

304. Profesorius S. Čaplinskas turi ką pasakyti abejojantiems „AstraZeneca“ vakcinos 

nauda: interviu. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2021 gegužės 12. <http://www.lrytas.lt> 

305. Abejonių Širinskienei sukėlė galimybių pasas: jo išdavimas po pirmos 

„AstraZeneca“ dozės – nepagrįstas? [pokalbis su Seimo nare Agne Širinskiene, profesorium 

Arvydu Ambrozaičiu, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė]  Andresa Repšytė. TV3 

laida „Lietuva“. 2021 gegužės 11. <http://www.tv3.lt> 

306. Jau išbandoma Covid-19 vakcina vaikams: juos skiepyti verta dėl 2 priežasčių: 

[pokalbis su profesorium, gydytoju-pediatru Vytautu Usoniu, užkrečiamųjų ligų specialistu, 

profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 

gegužės 9. <http://www.tv3.lt> 

307. Lietuvoje nustatyta braziliškoji atmaina – viena agresyviausių: pavojingesnė ir 

jaunesniems žmonėms: interviu. Laida „Delfi rytas“. 2021 gegužės 9. <http://www.delfi.lt> 

308. Lietuvos profesorius papasakojo, kaip vakcinacija paveikia užkrečiamumą COVID-

19: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Sputnik 

Lietuva. 2021 gegužės 8. <https://sputniknews.lt> 

309. Apie COVID 1 viruso mutaciją: interviu. Žinių radijas. 2021 gegužės 7. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

310. Braziliškoji viruso atmaina Lietuvoje: ar paplitusi ji būtų stipresnė už vakcinas? 

interviu. Laida “Delfi rytas”. 2021 gegužės 7. <http://www.delfi.lt> 

311. Čaplinskas paaiškino, ar galima skiepytis skirtingomis vakcinomis nuo COVID-19. 

Sputnik Lietuva. 2021 gegužės 7. <https://sputniknews.lt> 
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312. Įrodyta mokslo: „Pfizer“ vakcina neturi neigiamos įtakos spermai, o koronavirusas 

turi: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2021 

gegužės 7. <http://www.delfi.lt> 

313. Skiepytis nuo Covid-19 galima bet kur Lietuvoje: merai kaltina valdžią dėl 

betvarkės: [pokalbis su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku, Seimo nariu Aurelijum 

Veryga, profesorium, užkrečiamųjų ligų ekspertu Sauliumi Čaplinskus, Pirminės sveikatos 

priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja Birute Kavaliauskiene, premjere Ingrida Šimonyte / 

užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 7. <http://www.tv3.lt> 

314. Braziliška atmaina kelia daugiausiai nerimo: yra atsparesnė vakcinoms, rizika 

užsikrėsti – keliskart didesnė: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku, 

imunologe, profesore Aurelija Žvirbliene, epidemiologu Gyčiu Dudo / užrašė] Andresa 

Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 6. <http://www.tv3.lt> 

315. Čaplinskas: braziliškoji viruso atmaina sparčiau plinta: interviu. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 gegužės 6. <http://www.tv3.lt> 

316. Ką reiškia neigiamas antikūnų testas po skiepo? Specialistai ramina: tam gali būti net 

keli paaiškinimai: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Margarita Vorobjovaitė. 15 min. 2021 gegužės 6. <http://www.15 min.lt> 

317. Palygino braziliškąją, britiškają ir Pietų Afrikos atmainas: kuri kelia didžiausią 

nerimą? [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Kauno diena. 2021 

gegužės 6. <https://kauno.diena.lt> 

318. Teismo verdiktas taps pagrindu grįžti į darbą? (ULAC vadovavęs Saulius Čaplinskas 

ministro įsakymus vertino kaip norą uždaryti patį centrą). Giedrius Gaidamavičius. Lietuvos 

sveikata. 2021 gegužės 6. <https://lsveikata.lt> 

319. Koronaviruso atmainos: „Lietuvoje turėsime visas, kurios cirkuliuos pasaulyje: 

interviu. Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 gegužės 5. <http://www.lrytas.lt> 

320. Ekspertai: karantinas neefektyvus, todėl yra likusi tik vienintelė išeitis sustabdyti 

viruso plitimą: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

infektologu A. Ambrozaičiu / užrašė] Andresa Repšytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 gegužės 

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

321. S. Čaplinskas apie pandemijos situaciją Lietuvoje: viskas „kaip pagal vadovėlį“. 

Koks kitas etapas? Lietuvos  ryto laida „Lietuvos diena“. 2021 balandžio 29.  

<http://www.lrytas.lt> 

322. Čaplinskas apie eksperimentinį koncertą Ispanijoje: užsikrėtusių dalyvių skaičius 

nėra didelis. TV3 laida „Lietuva“. 2021 balandžio 28. <http://www.tv3.lt> 

323. Po naujų atvejų šuolio – raginimas priimti neišvengiamą sprendimą: ko gero, turime 

problemą; [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku. Laida „Delfi diena“. 2021 

balandžio 28. <http://www.delfi.lt> 

324. Antanas Matulas: rudenį karantino apribojimų turėtų nelikti: [pokalbis su 

užkrečiamųjų ligų specialistu Sauliumi Čaplinsku, Seimo nariu Antanu Matulu]. TV3 

naujienų portalas. 2021 balandžio 27. <http://www.tv3.lt> 

325. Turi antikūnų, bet oficialiai COVID-19 nesirgo: tautiečius piktina, kad negali gauti 

privilegijų kaip kiti: [pokalbis su VU Gyvybės mokslų centro imunologe prof. Aurelija 

Žvirbliene, užkrečiamųjų ligų specialistu, prof. Sauliumi Čaplinsku, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro gydytoja Daiva Razmuviene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 

laida „Lietuva“. 2021 balandžio 27. <http://www.tv3.lt 

326. Čaplinskas: nors nepageidaujami vakcinų reiškiniai yra reguliariai ir nuodugniai 

peržiūrimi, nustatyti ryšį gali būti sunku: interviu. TV3 laida „Lietuva“. 2021 balandžio 26. 

<http://www.tv3.lt> 
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327. Čaplinskas: visiško koronaviruso išnaikinimo praktiškai neįmanoma pasiekti. TV3 

naujienų portalas. 2021 balandžio 26. <http://www.tv3.lt> 

328. Ingrida Šimonytė prieš Saulių Skvernelį: [pokalbis su Lietuvos profesinių sąjungų 

konfederacijospirmininke Inga Ruginiene, buvusiu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumSauliumi Čaplinsku / užrašė] Danas Nagėlė, Respublika. 2021 balandžio25. 

https://ve.lt 

329. Kokia laukia antroji pandeminė vasara? Ekspertai prognozuoja, kiek laisviau 

gyvensime ir ar tęsis karantinas: [pokalbis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

gydytoja Daiva Razmuviene, užkrečiamųjų ligų specialistu, prof. Sauliumi Čaplinsku, 

LSMU profesorium, gydytoju infektologu Alvydu Laiškoniu / užrašė] Aigustė Tavoraitė] 

TV3 laida „Lietuva“. 2021 balandžio 23. <http://www.tv3.lt> 

330. Apie atsidarančias kavines: matydami nelogiškus draudimus, žmonės jų nesilaikys” 

interviu.  Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”2021 balandžio 22. <http://www.lrytas.lt> 

331. Duris atveriantys barai atakuoja Vyriausybę: reikalauja kitų sprendimų, dėl bėdų 

įspėja ir S. Čaplinskas. Lietuvos ryto laida „Nauja diena“. 2021 balandžio 22. 

<http://www.lrytas.lt> 

332. Kas žinoma apie Anykščiuose nustatytą naują koronaviruso mutaciją? interviu. LRT 

radijo laida rusų kalba. 2021 balandžio 22. <http://www.lrt.lt> 

333. Čaplinskas įvardijo koronaviruso poveikį smegenims. Sputnik Lietuva. 2021 

balandžio 21. <https://sputniknews.lt> 

334. Pradedama skiepyti „Johnson & Johnson“ vakcina – kokie jos privalumai ir 

trūkumai? interviu. Laida „15/15“. 2021 balandžio 21. <http://www.15 min.lt> 

335. Profesorius apie karantino švelninimą: dabar itin svarbus teisingas medicininių 

kaukių dėvėjimas: (profesorius Saulius Čaplinskas feisbuke aptarė vakcinacijos nuo 

COVID-19 procesą Lietuvoje ir įspėjo, kad sušvelninus karantino ribojimus galima tikėtis 

išaugusio naujų koronaviruso atvejų skaičiaus). Kauno diena. 2021 balandžio 20. 

<https://kauno.diena.lt> 

336. S. Čaplinskas: gyvensime pagal ketvirtąjį koronaviruso pandemijos scenarijų: (kuo 

didesnė dalis bus pasiskiepijusi, tuo mažesnė galimybė bus virusui plisti ir, kas 

virusologiniu požiūriu šiame laikotarpyje grėsmingiausia, jam mutuoti“, – teigia 

S.Čaplinskas). Kauno diena. 2021 balandžio 19.<https://kauno.diena.lt> 

337. Čaplinskas: panašu, kad gyvensime pagal ketvirtąjį pandemijos scenarijų. Delfi. 

2021 balandžio 19. <http://www.delfi.lt> 

338. Kaip gyvensime toliau, ar vėl atsidursime „juodojoje zonoje“ ir kokias pasekmes 

pandemija turės švietimo sistemai? (diskutavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita 

Šiugždinienė, virusologas profesorius Saulius Čaplinskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto docentė Nerija Putinaitė, Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos direktorius Dainius Žvirdauskas). Vedėjas Mindaugas Jackevičius. LRT 

aktualijų studija. 2021 balandžio 19. <http://www.lrt.lt> 

339. Stankūnas apie karantino atlaisvinimą: „Truputėlį per drąsu“: [pokalbis su Ekspertų 

tarybos nariu LSMU profesorium Mindaugu Stankūnu, užkrečiamųjų ligų specialistu, 

profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vilmantas Venckūnas. TV3 laida „Lietuva. 2021 

balandžio 18. <http://www.tv3.lt 

340. Čaplinskas: naujoji realybė – COVID-19 gali tapti sezonine liga, tačiau apsaugos 

priemonės dar turi išlikti. TV3 naujienų portalas. 2021 balandžio 17. <http://www.tv3.lt> 

341. Lietuvoje 6 mirtys nuo Covid-19, infekcija susirgo 726 žmonės: [pokalbis su 

profesorium virusologu Sauliumi Čaplinsku}. TV3 laida „Lietuva“. 2021 balandžio 18. 

<http://www.tv3.lt> 
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342. Įspėja dėl „dingusio“ gripo: po kelerių metų jis gali atnešti daugiau bėdų nei 

koronavirusas: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

LSMU Infekcinių ligų klinikos prof. Auke Mickiene / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 balandžio 17. <http://www.tv3.lt> 

343. Čaplinskas paaiškino, kodėl virusu užsikrėsti galima ir pasiskiepijus. TV3 naujienų 

portalas. 2021 balandžio 16. <http://www.tv3.lt> 

344. Kada nuo koronaviruso bus paskiepyti 70 proc. Lietuvos gyventojų? [pokalbis su 

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistu Luku Galkumi, prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologu dr. Mariumi Strioga] vedėjas Audrius Lelkaitis. 

LRT laida „Perkraunant civilizaciją“. 2021 balandžio 16. <http://www.lrt.lt> 

345. Po sprendimų stabdyti vakcinas Čaplinskas paaiškino situaciją dėl kraujo krešulių: 

viską lemia kontekstas. Delfi. 2021 balandžio 16. <http://www.delfi.lt> 

346. Profesorius Čaplinskas: tam tikri apribojimai naujoje realybėje turi likti ir liks dar 

ilgai.  Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 balandžio 16. <http://www.delfi.lt> 

347. Čaplinskas apie šalutinius poveikius po „Johnson & Johnson“ skiepo: sutrikimas 

pasireiškė maždaug per 2 savaites nuo vakcinacijos: interviu. TV3 laida „Lietuva“. 2021 

balandžio 15. <http://www.tv3.lt> 

348. Iškalbingus skaičius pateikęs Saulius Čaplinskas paaiškino situaciją dėl kraujo 

krešulių: priminė geležinę taisyklę. Lietuvos rytas. 2021 balandžio 14. 

<http://www.lrytas.lt> 

349. Lietuvą pasiekė nauja vakcina, kuria skiepijimą pristabdė JAV: ar nesutriks 

vakcinacija? interviu. Laida “Delfi rytas”. 2021 balandžio 14. <http://www.delfi.lt> 

350. Piktina necivilizuotos eilės prie vakcinavimo centrų: žmonės ateina skiepytis, kad 

apsisaugotų, o yra sugrūdami: [pokalbis su Seimo nariu Aurelijum Veryga, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidente Grasilda 

Makarevičiene, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktore Lina Korizniene, 

Vilniaus mero atstovu spaudai Karoliu Vaitkevičium, Vilniaus miesto savivaldybės 

Nekilnojamo turto skyriaus vadove Vilma Lajauskaite, Sostinės meru Remigijum Šimašiu, 

Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 

2021 balandžio 14. <http://www.tv3.lt> 

351. Profesorius apie tai, kodėl JAV laikinai sustabdė skiepijimą „Johnson & Johnson“ 

vakcina: (profesorius Saulius Čaplinskas feisbuke pasidalijo mintimis koronaviruso tema ir 

pakomentavo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sprendimą laikinai sustabdyti skiepijimą 

„Johnson & Johnson“ vakcina). Kauno diena. 2021 balandžio 14. <https://kauno.diena.lt> 

352. Palaikau svarstymus vėlinti revakcinaciją „Pfizer“: tokius sprendimus turi priimti 

pačios šalys: interviu. LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 2021 balandžio 13. 

<http://www.lrt.lt> 

353. Didysis klausimas: skiepija dabar, o kiek tas bus veiksminga rudenį? [pokalbis su 

užkrečiamųjų ligų specialistu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2021 balandžio 12. 

<http://www.delfi.lt> 

354. Virusą gali nešioti ir paskiepyti: interviu. Lietuvos ryto laida “24/7”. 2021 balandžio 

11. https://lrytas.lt 

355. Čaplinskas: reikia turėti planą, kas bus, kai imunitetas po skiepo nuo Covid-19 

išnyks. Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 balandžio 10. <http://www.tv3.lt> 

356. Aistros dėl imuniteto paso: kas jį galėtų gauti ir kuriems tektų likti už durų? 

[pokalbis su premjere Ingrida Šimonyte, užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi 
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Sauliumi Čaplinsku, Seimo pirmininke, liberale Viktorija Čmilyte-Nielsen, profesoriumi 

Vytautu Usoniu / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. 2021 balandžio 9. <http://www.delfi.lt> 

357. Ar vakcina nuo COVID-19 taps bilietu į laisve? [pokalbis su medicinos mokslų 

daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku, kino prodiusere, savanore Justina Ragauskaite]. 

TV3 laida „Gyvenimas“. 2021 balandžio 9. <http://www.tv3.lt> 

358. Čaplinskas: jei toliau laikysimės tų pačių kriterijų, totaliame karantine sulauksime 

naujos bangos rudenį. Laida „Delfi diena“. 2021 balandžio 9. <http://www.delfi.lt> 

359. Lietuvos profesorius pasiūlė, kaip sumažinti asmeninę užsikrėtimo COVID-19 

riziką: [pokalbis su medicinos mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Sputnik 

Lietuva. 2021 balandžio 9. <https://sputniknews.lt> 

360. Čaplinskas įvardijo išvadas apie kraujo krešulius ir "AstraZeneca" vakciną. Sputnik 

Lietuva. 2021 balandžio 8. <https://sputniknews.lt> 

361. Ką kovoje su COVID-18 reiškia naujausios žinios apie “VazZevria” ir kokį signalą 

siunčia augantis atvejų skaičius: interviu. Laida “Delfi rytas”. 2021 balandžio 8. 

<https://www.delfi.lt> 

362. Ar laisvinant karantiną valdžia pagrįstai spaudžia stabdį: interviu. Laida “Delfi 

diena”. 2021 balandžio 7. <https://www.delfi.lt> 

363. Čaplinskas įvertino atlaisvintą judėjimą: pasakė, kas dabar svarbiausia. TV3 

naujienų portalas. 2021 balandžio 7. <http://www.tv3.lt> 

364. „Karantinas išsisėmė”: kaip gyventume toliau, jeigu koronavirusą prilygintume 

gripui? [pokalbis su medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku, buvusiu sveikatos 

apsaugos ministru Aurelijum Veryga, Seimo nariu Antanu Matulu / užrašė] Lukrecijus 

Tubys. Laida „15/15“. 2021 balandžio 7. <http://www.15 min.lt> 

365. Vyriausybė atsisako senosios taktikos: ekspertas siūlo kontrolę atiduoti patiems 

žmonėms į rankas: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistas prof. Saulius Čaplinskas / 

užrašė] Dalia Plikūnė. Delfi. 2021 balandžio 7. <https://www.delfi.lt> 

366. Kokioms grupėms vertėtų skirti prioritetą vakcinacijos procese? interviu. LRT laida 

“Laba diena, Lietuva“. 2021 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

367. Apie bandymą įkalbinti skiepytis skeptikus: bent šiame etape nereiktų eikvoti tam 

energijos: interviu. LRT laida “Laba diena, Lietuva“. 2021 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

368. Dvi savaitės karantine, trys mėnesiai – laisvėje: neįprastas pasiūlymas kovoti su 

COVID-19: [pokalbis su Seimo nariu Gintautu Palucku, sveikatos apsaugos viceministre 

Živile Simonaityte, profesorium virusologu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Monika 

Kasnikovskytė. TV3 laida “Lietuva”. 2021 balandžio 5. <http://www.tv3.lt> 

369. Vakcinų krizė Lietuvoje: kodėl net mirtinos grėsmės akivaizdoje skiepų bijome 

labiau nei ligos: (projektu siekiama skatinti nepriklausomą, grįstą bendradarbiavimu 

regioninių žiniasklaidos priemonių analitinę ir tiriamąją žurnalistiką). [pokalbis su Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto magistrante Rita Beliauskiene, VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ darbuotoja Audrone Balčiūniene, profesorium Sauliumi Čaplinsku, JAV tyrėju, 

Ajovos universiteto mokslininku Stevenu L. Hoch, Vilniaus „Juventus“ gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja Astra Genovaite Astrauskaite, gydytoja Aurelija Valiokiene, Lietuvos 

kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovu Tomu Čeponiu, Kembridžo 

universiteto mokslų daktare Ingrida Olendraite / užrašė]  Daiva Bartkienė, Jurgita Naglienė. 

Delfi. 2021 balandžio 4. <https://www.delfi.lt> 

370. Neigiamas COVID-19 testas dar neduoda „žalios šviesos“? Specialistai aiškina, 

kodėl tyrimas turi prasmę: [pokalbis su Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadove Rolanda Lingiene, 
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užkrečiamųjų ligų specialistu, prof. Sauliumi Čaplinsku, LSMU profesorium, gydytoju 

infektologu Alvydu Laiškoniu, Nepriklausomos ekspertų grupės prie Vyriausybės nariu, 

duomenų analitiku dr. Vaidotu Zemliu-Balevičium / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 balandžio 2. <http://www.tv3.lt> 

371. Profesoriaus atsakas po Velykų laukiantiems atlaisvinimų: kai kurie ribojimai dar 

turės būti ilgai: [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku, Vaikų klinikos profesorium 

Vilniaus universitete Vytautu Usoniu / kalbino ir užrašė] Aurimas Perednis. Delfi laida 

„Faktai ir nuomonės“. 2021 balandžio 2. <http://www.delfi.lt> 

372. Profesorius atsakė, ar yra ryšys tarp „AstraZeneca“ vakcinos ir kraujo krešulių: 

[pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2021 

balandžio 2. <http://www.delfi.lt> 

373. Vakcinacijos klaidos ir kam reikalingas velykinis užsidarymas? interviu. Delfi laida 

“Faktai ir nuomonės”. 2021 balandžio 1. <http://www.delfi.lt> 

374. Ekspertai apie COVID-19 prognozes Velykoms: gyventojų psichologinė būsena 

ritasi žemyn, tačiau apie karantino švelninimą žinių mažai: [pokalbis su SAM vyriausiąja 

epidemiologe Loreta Ašokliene, habilituotu dr. prof. Vytautu Usoniu, dr. Vladu Pečeliūnu, 

dr. Antanu Kairiu, prof. Sauliumi Čaplinsku / kalbino ir užrašė] Nemira Pumprickaitė. LRT 

televizijos laida „Forumas“. 2021 kovo 30. <http://www.lrt.lt> 

375. Ar karantinas jau išsisėmė suvaldant koronaviruso pandemiją? [pokalbis su duomenų 

mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičiumi ir profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. TV3 

naujienų portalas. 2021 kovo 29. <http://www.tv3.lt> 

376. Palaikyti sutuoktinio palaidojus tėvus gali ir nepavykti: ekspertai ragina vadovautis 

žmogiškumu: [pokalbis su Lietuvos policijos atstovu Ramūnu Matoniu, Sveikatos apsaugos 

ministro atstove spaudai Aiste Šuksta, profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Kristina 

Ruginytė. TV3 laida “Lietuva”. 2021 kovo 29. <http://www.tv3.lt> 

377. Privalomas koronaviruso testavimas sukėlė eiles, o Čaplinskas nemano, kad tokia 

strategija iš viso naudinga. Kristina Jackūnaitė. LRT naujienų tarnyba. 2021 kovo 30. 

<http://www.lrt.lt> 

378. Apie trečiąją COVID 19 bangą, testavimą ir vakcinaciją. Dalyvavo SAM vyriausioji 

epidemiologė Loreta Ašoklienė, habilituotas dr. prof. Vytautas Usonis, dr. Vladas 

Pečeliūnas, dr. Antanas Kairys, prof. Saulius Čaplinskas. LRT forumas. 2021 kovo 29. 

<http://www.lrt.lt> 

379. Čaplinskas apie afrikinę viruso atmainą: „Turiu nuliūdinti" . TV3 naujienų portalas. 

2021 kovo 28. <http://www.tv3.lt> 

380. Artėjant vasarai, naujas prekybininkų triukas – skydelis nuo saulės: ekspertai 

skeptiški: [pokalbis su Akių klinikos „Lirema“ optometrininke Rasa Palevičiene, virusologu 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Kristina Ruginytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 27. 

<http://www.tv3.lt> 

381. Kaukes išmesti dar anksti: jau rudenį Lietuvai gali smogti dviguba epidemijos banga: 

[pokalbis su užkrečiamųjų ligų ekspertu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Margarita 

Vorobjovaitė. 15 min. 2021 kovo 27. <http://www.15 min.lt> 

382. Palangos verslininkai jau ruošiasi atsiverti: ekspertas įspėja – nebūkite naivūs: 

[pokalbis su medicinos mokslų daktau Sauliumi Čaplinsku, Palangos atostogų parko vadovu 

Ričardu Jovaiša, Palangos meru Šarūnu Vaitkum] TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 27. 

<http://www.tv3.lt> 

383. Net ir aklinai užvėrus sienas koronaviruso mutacijų neišvengtume: yra vienintelis 

būdas jas pristabdyti: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 kovo 26. <http://www.delfi.lt> 
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384. Ribojimai vis dar veikia ir ar po jų galime tikėtis pokyčio bei ar didėjantis 

paskiepytų žmonių skaičius gali sumažinti atmainų plitimą. Laida 15/15. 2021 kovo 26. 

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

385. Profesorius S. Čaplinskas pateikė prognozę, kiek stipri Lietuvoje bus trečioji 

koronaviruso banga. Veido kaukių reikės ir vasarą. Lietuvos ryto televizijos laida „Nauja 

diena“. 2021 kovo 25. <http://www.lrytas.lt> 

386. Čaplinskas nepritaria karantino griežtinimui: svarbu ne kur važiuosi, o kaip 

nuvažiavęs elgsiesi. TV3 naujienų portalas. 2021 kovo 25. <http://www.tv3.lt> 

387. S.Čaplinskas papasakojo apie naują PAR atmainą Lietuvoje: karantino griežtinti 

nesiūlo. 15min. 2021 kovo 24. <http://www.15 min.lt> 

388. Čaplinskas papasakojo apie trečiąjį "AstraZeneca" bandymų etapą. Sputnik Lietuva. 

2021 kovo 24.<https://sputniknews.lt> 

389. Čaplinskas pasakė, ar dėl „Pietų Afrikos“ Covid-19 atmainos verta griežtinti 

karantiną: [pokalbis su profesorius Saulius Čaplinskas, genominis epidemiologas dr. Gytis 

Dudas]. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 24. <http://www.tv3.lt> 

390. Paskiepytą senjorą suglumino informacija apie skiepų poveikį: gali būti, kad 

revakcinuotis turės jau šį birželį: [pokalbis su medicinos mokslų daktaras prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Margarita Vorobjovaitė. 15 min. 2021 kovo 24. <http://www.15 min.lt> 

391. Profesorius Čaplinskas – apie PAR koronaviruso atmainą: ar verta dėl jos griežtinti 

karantiną Lietuvoje? Delfi. 2021 kovo 24. <http://www.delfi.lt> 

392. Čaplinskas apie Lietuvoje aptiktą PAR koronaviruso atmainą: visos prognozės gali 

keistis į blogąją pusę. Greta Klimkaitė. Laida „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva. 2021 

kovo 23. <http://www.delfi.lt> 

393. Prof. Saulius Čaplinskas atsako, kaip reikės gyventi. klausinėjo Olava Strikulienė. 

Respublika. 2021 kovo 23. <http://www.respublika.lt> 

394. Prognozuoja trečiąją COVID-19 bangą Lietuvoje: ateinančios savaitės bus 

lemiamos: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, patariamosios 

nepriklausomų ekspertų tarybos prie Vyriausybės nariu, bendrovės „Euromonitor 

International“ duomenų mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičium, Santaros klinikų 

direktorium medicinai Valdu Pečeliūnu, užkrečiamųjų ligų specialistu, prof. Sauliumi 

Čaplinsku, Premjere Ingrida Šimonyte / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 

2021 kovo 23. <http://www.tv3.lt> 

395. Kodėl Jungtinė Karalystė nestabdė „AstraZeneca“ naudojimo? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Žinių radijas. 2021 kovo 

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

396. Čaplinskas: reikia nuleisti kartelę ir leisti skiepytis tiems, kurie nori COVID–19 

dažnu atveju pažeidžia kraujagysles. Laida „Delfi rytas“. 2021 kovo 18.  

<http://www.delfi.lt> 

397. Išsivadavę iš koronaviruso galime patekti į kitos epidemijos gniaužtus: įspėja pradėti 

ruoštis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu Sauliumi Čaplinsku, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto profesoriumi, gydytoju infektologu Alvydu Laiškoniu / užrašė] Gabrielė 

Grinkaitė. Delfi. 2021 kovo 17. <http://www.delfi.lt> 

398. Valdžia tapo savo nelogiškų sprendimų įkaitais: interviu. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. 2021 kovo 16. <http://www.lrytas.lt> 

399. „Alfa taškas“: ar „AstraZeneca“ yra antros klasės vakcina? [pokalbis su 

užkrečiamųjų ligų specialistu S. Čaplinsku]. Lietuvos ryto laida “Alfa taškas”. 2021 kovo 

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

400. Saulius Čaplinskas – apie skiepus nuo COVID-19: „Nepageidaujamos reakcijos 

rodo, kad organizmas reaguoja“. TV3 naujienų portalas. 2021 kovo 15. <http://www.tv3.lt> 
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401. S. Čaplinskas apie skiepus nuo COVID-19: nepageidaujamos reakcijos rodo, kad 

organizmas reaguoja. Alfa. 2021 kovo 15. <http://www.alfa.lt> 

402. Dalis valstybių laikinai stabdo skiepijimą „AstraZeneca“: Čaplinskas atsakė, kodėl 

priimti tokie sprendimai. Delfi. 2021 kovo 15. <http://www.delfi.lt> 

403. Čaplinskas pasisakė prieš "priverstinį" testavimą. Sputnik Lietuva. 2021 kovo 12. 

<https://sputniknews.lt> 

404. Į Lietuvą – tik su neigiamu Covid-19 testu: klausimų kyla ir kelionių 

organizatoriams, ir keleiviams: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, 

Premjere Ingrida Šimonyte, Lietuvos turizmo asociacijos prezidente Milda Plepyte-

Rainiene, ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite, Lietuvos privačių sveikatos 

priežiūros įstaigų asociacijos vadovu Laimučiu Paškevičium, Medicinos diagnostikos ir 

gydymo centro direktorium Deividu Prasipausku, virusologu, profesorium Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 12. 

<http://www.tv3.lt> 

405. Vyriausybės ginčas dėl privalomo testavimo ekspertus paliko be žado: labai blogas 

žingsnis: [pokalbis su Premjere Ingrida Šimonyte, sveikatos apsaugos ministru Arūnu 

Dulkiu, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentu Danuku Arlausku, profesorium 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 8. 

<http://www.tv3.lt> 

406. Čaplinskas ragina nusiteikti: dar mažiausiai 1,5–2 m. COVID-19 aktyviai plis: 

interviu. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 5. <http://www.tv3.lt> 

407. Daugėjant koronaviruso mutacijų su karantino režimu gali būti visko, bet siūlo 

nekelti panikos: [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, VU Gyvybės 

mokslų centro profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene, LSMU profesorium, gydytoju 

infektologu Alvydu Laiškoniu, Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir 

transfuziologijos centro vadovu, gydytoju hematologu prof. Laimonu Griškevičium, 

Molekulinės medicinos laboratorijos vadovu, medicinos biologu dr. Mindaugu Stoškum / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 kovo 5. <http://www.tv3.lt> 

408. Kaip organizuoti lokalius karantinus, kad dėl koronaviruso nereikėtų suvaržyti visos 

šalies? interviu. LRT žinios. 2021 kovo 5. <http://www.lrt.lt> 

409. Ar Lietuva išmoko kovoti su pandemija: „Lipame ant to paties grėblio“: interviu. 

Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 kovo 1. <http://www.lrytas.lt> 

410. Metai nuo pirmojo COVID-19 atvejo Lietuvoje: papasakojo, kaip teks gyventi 

toliau: [pokalbis su gydytoju infektologu, Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos 

instituto Vaikų ligų klinikos profesoriumi Vytautu Usoniu, VU Gyvybės mokslų 

universiteto profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene, užkrečiamųjų ligų specialistu, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. Tv3 laida „Lietuva“. 2021 

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

411. S.Čaplinskas atskleidė, kaip gyvensime po visuotinės vakcinacijos: pakartotinai 

užsikrėsti tikimybė išliks, bet yra ir gerų žinių. 15 min. 2021 vasario 26. <http://www.15 

min.lt> 

412. Nelieka prievolės dėvėti kaukes lauke: žmonės džiaugiasi, tačiau infektologai įspėja, 

kad virusas niekur nedingo: [pokalbis su VU profesorium, infektologus Vytautu Usoniu, 

Užkrečiamųjų ligų specialistu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. LRT radijo laida 

„Lietuvos diena“. 2021 vasario 25. <http://www.lrt.lt> 

413. Čaplinskas apie siūlymą nepripažinti medvilninių kaukių: jų jokiu būdu nereikia 

drausti. TV3 naujienų portalas. 2021 vasario 24. <http://www.tv3.lt> 

414. S. Čaplinskas kritikuoja naujausią siūlymą Vyriausybei: kaukių dėvėjimas Lietuvoje 

tampa anekdotu. Agnė Černiauskaitė. Lietuvos ryto laida „Lietuvos diena“. 2021 vasario 24. 
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415. Čaplinskas pasisakė apie draudimo dėvėti medvilnines kaukes netinkamumą. 

Sputnik Lietuva. 2021 vasario 24. <https://sputniknews.lt> 

416. Duomenų ekspertas: „Trečios bangos rizika yra akivaizdi“: [pokalbis su profesorium 

Saulium Čaplinsku ir duomenų ekspertu Vaidotu Zemliu-Balevičium]. TV3 laida „Lietuva“. 

2021 vasario 24. <http://www.tv3.lt> 

417. COVID-19 ribojimai pagal skaičius – nelogiški? interviu. Lietuvos ryto laida “Alfa 

taškas”. 2021 vasario 23. <http://www.lrytas.lt> 

418. Čaplinskas papasakojo, kiek truks COVID-19 pandemija. Sputnik Lietuva 2021 

vasario 23. <https://sputniknews.lt> 

419. Ekspertai mato kelias priežastis, kodėl smarkiai sumažėjo gripo atvejų, ir įspėja apie 

tykančią grėsmę: [pokalbis su NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiaja 

specialiste Greta Gargasiene, habilituotu biomedicinos mokslų daktaru, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto profesoriumi infektologu Alvydu Laiškoniu, Medicinos ir chirurgijos 

centro „Northway“ šeimos gydytoju Valerijumi Morozovu, Užkrečiamųjų ligų specialistu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė]. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 vasario 23. 

<http://www.delfi.lt> 

420. Kaukes: kurie reikalavimai pertekliniai, o kur reiktų sugriežtinimo? interviu. Laida 

„Delfi rytas“. 2021 vasario 23. <http://www.delfi.lt> 

421. Statistikos departamentas sulaukė kritikos už žodžius apie trečiąją pandemijos 

bangą: [pokalbis su Lietuvos Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, profesorium, 

Sauliumi Čaplinsku]. Sputnik Lietuva. 2021 vasario 23. <https://sputniknews.lt> 

422. Dėvėti po dvi kaukes vienu metu – ši rekomendacija atsirito ir iki Lietuvos: siūlo 

keisti karantino nuostatas: [pokalbis su parlamentare, Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcijos nare Rasa Budbergye, profesorium Sauliumi Čaplinsku, premjere Ingrida Šimonyte 

/ užrašė] Ugnė Paulauskaitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 vasario 22. <http://www.tv3.lt> 

423. Kilus triukšmui dėl vakcinų poveikio ramina: buvo nurodyta, kokios reakcijos po 

kurio skiepo galima tikėtis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku]. Delfi 2021 vasario 22. <http://www.delfi.lt> 

424. Kuzmickienė kirto Čaplinskui dėl komunikacijos apie skiepus: ULAC neatlieka savo 

darbo. Vilmantas Venckūnas. TV3 laida „Lietuva“. 2021 vasario 22. <http://www.tv3.lt> 

425. Pasisakymas apie trečią COVID-19 bangą supriešino: epidemiologai nesutinka, 

ekspertai kalba apie įtaką karantino planams S. Čaplinskas: karantino priemonės nebeveikia. 

Eimantas Šaulitis, Agnė Černiauskaitė. Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 vasario 

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

426. Profesorius apie nepageidaujamas reakcijas į COVID-19 vakciną: kaip dažnai jos 

pasireiškia? (profesorius Saulius Čaplinskas feisbuke pasidalijo įžvalgomis apie COVID-19 

vakcinas, galimas nepageidaujamas reakcijas ir kaip dažnai jos pasireiškia). Kauno diena. 

2021 vasario 22. <https://kauno.diena.lt> 

427. Profesorius sklaido nerimą dėl vakcinos poveikio: tų reakcijų ir buvo galima tikėtis: 

[pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų portalas. 2021 

vasario 22. <http://www.tv3.lt> 

428. Čaplinskas: sunkių nepageidaujamų reiškinių po COVID-19 vakcinos yra mažiau, 

nei prognozuota. LRT laida „Sveikata“. 2021 vasario 22. <http://www.lrt.lt> 

429. Sklaido viltis, kad iškentėję karantiną galėsime grįžti į normalų gyvenimą: tai yra 

labai klaidinga mintis: [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu profesoriumi Sauliumi 

ČaplinskU]. Laida „Delfi diena“. 2021  vasario 20. <http://www.delfi.lt> 

430. Kada nusimesime kaukes ir ką reiškia atvejų šuolis? TV3 laida “Lietuva”. 2021 

vasario 19. <http://www.tv3.lt> 
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432. Apie vyriausybės komunikacijos klaidas dėl COVID 19: interviu. Žinių radijas. 2021 

vasario 19. <http://www.ziniuradijas.lt> 

433. Nepakankama komunikacija dėl COVID 19: interviu. LRT radijo žinios. 2021 

vasario 19. <http://www.lrt.lt> 

434. Trys su COVID-19 pandemija susiję mitai, kuriais nebereikia tikėti: [pokalbis su 

virusologu Sauliumi Čaplinsku / kalbino Alvydas Unikauskas, užrašė] Indrė Motuzienė. 

LRT laida „Klauskite daktaro“. 2021 vasario 15. <http://www.lrt.lt> 

435. Lauke – be kaukių, o viduje – su respiratoriais? Siūlo peržiūrėti karantino nuostatas: 

[pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, Lietuvos bendrosios praktikos 

(šeimos) gydytojų asociacijos prezidentu, prof. habil. dr. Julium Kalibatu, virusologu, prof. 

Sauliumi Čaplinsku, viceministre Živile Simonaityte / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 vasario 12. <http://www.tv3.lt> 

436. Neatmeta ir trečiosios Covid-19 bangos Lietuvoje: iki rudens dauguma gyventojų 

imuniteto gali neturėti: [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

patariamosios tarybos nariu, UAB „Euromonitor International“ duomenų mokslininku 

Vaidotu Zemliu-Balevičium / Monika Kasnikovskytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 vasario 

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

437. Čaplinskas siūlo karantiną švelninti greičiau: matykime ne tik parduotuves. Kristina 

Pocytė, laida „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva. Delfi. 2021 vasario 16. 

<http://www.delfi.lt> 

438. Čaplinskas įspėja: socialinio gyvenimo užrakinimas atneš daugiau žalos nei naudos. 

TV3 naujienų portalas. 2021 vasario 9. <http://www.tv3.lt> 

439. Ekonomistas ir virusologas apie pandemijos valdymo strategiją: Vyriausybė 

blaškosi, trūksta ne tik sistemos, bet ir tikslo, ko siekiama: [pokalbis su ekonomistu 

Žygimantu Mauricu, Klaipėdos universiteto Ekonomikos katedros vedėju prof. dr. Vytautu 

Juščiumi, virusologu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė]. Radvilė Rumšienė. LRT. 2021 

vasario 8. <http://www.lrt.lt> 

440. COVID-19 mitai: prie ko priveda perdėta baimė? interviu. LRT laida “Klauskite 

daktaro”. 2021 vasario 8. <http://www.lrt.lt> 

441. Ėmė aiškintis, kaip gimė 5G ir COVID-19 sąmokslo teorija: sukurta taip, kad 

patikėtų kuo daugiau žmonių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorium 

prof. Sauliumi Čaplinsku, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju 

dr. Nerijum Maliukevičium / užrašė] Vytautė Merkytė. 2021 vasario 6. 

<http://www.delfi.lt> 

442. Profesoriai atsakė, kiek dar gali tekti laikytis karantino apribojimų: viską lemtų 

vienas veiksnys: [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus universiteto 

profesoriumi infektologu Arvydu Ambrozaičiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. 

habil. dr. infektologu Alvydu Laiškoniu / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2021 vasario 6. 

<http://www.delfi.lt> 

443. Profesorius apie pasveikusius žmones, kurių tyrimo rezultatas – teigiamas: kodėl taip 

atsitinka? (profesorius Saulius Čaplinskas feisbuko paskyroje pasidalijo mintimis 

koronaviruso tema). Kauno diena. 2021 vasario 6. <https://kauno.diena.lt> 

444. Neatmeta ir trečiosios Covid-19 bangos Lietuvoje: iki rudens dauguma gyventojų 

imuniteto gali neturėti: [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku, 

patariamosios tarybos nariu, UAB „Euromonitor International“ duomenų mokslininku 

Vaidotu Zemliu-Balevičium / Monika Kasnikovskytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 vasario 

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

445. Profesorius: karantino laisvinimo gali tekti laukti mažiausiai 1,5 mėnesio, nes 

rodikliai paimti „iš lubų“: [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku]. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 vasario 5. <http://www.tv3.lt> 
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446. Jei lauksime, kol nukris skaičiai pagal scenarijų, iki vasaros gyvensime karantine: 

interviu. Delfi. 2021 vasario 5. <http://www.delfi.lt> 

447. Profesorius: jei lauksime, kol nukris skaičiai pagal scenarijus, iki vasaros gyvensime 

karantine; [kalbino Užkrečiamųjų ligų specialistą, profesorių Saulių Čaplinską Kristina 

Pocytė / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Laida „Delfi diena“. 2021 vasario 5. 

<http://www.delfi.lt> 

448. Profesorius: karantino laisvinimo gali tekti laukti mažiausiai 1,5 mėnesio, nes 

rodikliai paimti „iš lubų“: [pokalbis su profesorium Sauliumi Čaplinsku]. TV3 laida 

„Lietuva“. 2021 vasario 5. <http://www.tv3.lt> 

449. Nuo COVID-19 paskiepyta Giulija sulaukė dviprasmiškų internautų reakcijų: 

dainininkė paaiškino, kodėl ji jau gavo vakciną: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų specialistu 

profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2021 vasario 3. <http://www.delfi.lt> 

450. Čaplinskas: reali sergamumo situacija gali labai skirtis tiek į geresnę, tiek į blogesnę 

pusę. Madona Lučkaitė. LRT radijo laida „Lietuvos diena“. 2021 vasario 4. 

<http://www.lrt.lt> 

451. Čaplinskas perspėjo: mažiausiai dvejus metus turėsime sudėtingą situaciją. TV3 

naujienų portalas. 2021 vasario 3. <http://www.tv3.lt> 

452. Apie nerimą keliančius skaičius: susirgimų mažai, nes žmonės nesutinka testuotis: 

interviu. Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2021 vasario 2. <http://www.lrytas.lt> 

453. Pasisakė apie kaukes lauke: abejoja jų nauda, tačiau uždarose patalpose siūlytų ir 

respiratorius: [pokalbis su virusologu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 

portalas. 2021 vasario 2. <http://www.tv3.lt> 

454. Profesorius Saulius Čaplinskas apie pandemijos valdymą: „Lipame ant to paties 

grėblio“. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“. 2021 vasario 2. 

<http://www.lrytas.lt> 

455. Sparčiau plintanti COVID-19 atmaina – jau Lietuvoje: ekspertai aiškina, kas laukia 

toliau: [pokalbis su virusologu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, SAM atstove Asta 

Riukiene, Lietuvos vyriausiąja epidemiologe Loreta Ašokliene, VU Gyvybės mokslų centro 

profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene, Vyriausybės ekspertų grupės nariu, „Euromonitor 

International“ duomenų mokslininku Vaidotu Zemliu-Balevičiumi / užrašė] Aigustė 

Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 vasario 2. <http://www.tv3.lt> 

456. Koronavirusus iš vandens siūlanti filtruoti įmonė klientui sukėlė įtarimų: mes čia 

stypsom namuose, o jie bando pasipelnyti: [pokalbis su įmonės „Aqua Vilnius“ direktoriumi 

ir akcininku Žilvinu Lukocevičiumi, užkrečiamųjų ligų ekspertu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku, VVTAT atstove Natalija Jarmulkovič / užrašė] Jonas Deveikis. LRT radijo laida 

„Verslas“. 2021 sausio 31. <http://www.lrt.lt> 

457. S. Čaplinskas: turime išmokti gyventi naujoje realybėje. Kažkas susirgs – dalis 

neišgyvens. Rimvydas Paleckis. Alfa.lt. 2021 sausio 30. <http://www.alfa.lt> 

458. Karantinas – ne išeitis: interviu. Lietuvos ryto laida “Alfa taškas”. 2021 sausio 28. 

<http://www.lrytas.lt> 

459. Čaplinskas: vien tokiomis priemonėmis pandemijos tikrai nesuvaldysime, tik bus 

žlugdomi žmonių gyvenimai. Vladimiras Laučius. Delfi. 2021 sausio 28. 

<http://www.delfi.lt> 

460. Čaplinskas: oficialiai skelbiama COVID-19 susirgimų statistika gali būti didesnė, nei 

atvejų yra iš tikrųjų. TV3 laida „Lietuva“. 2021 sausio 26. <http://www.tv3.lt> 

461. Profesorius: kai kurių ribojimų atlaisvinimo gali tekti laukti iki vasaros vidurio: („ar 

yra duomenų karantino atlaisvinimams? – socialiniame tinkle rašo profesorius Saulius 

Čaplinskas). Kauno diena.  2021 vasario 5. https://www.kauno.diena.lt 

462. S. Čaplinskas: turime išmokti gyventi naujoje realybėje Rimvydas Paleckis | Alfa.lt. 

Vakarų ekspresas. 2021-sausio 30. < https://ve.lt> 
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463. Čaplinskas COVID-19 pacientams patarė mažinti cholesterolio kiekį. Sputnik 

Lietuva. 2021 sausio 27. <https://sputniknews.lt> 

464. Profesorius: ar žmogus, paskiepytas COVID-19 vakcina, gali būti užkrečiamas? 

(profesorius Saulius Čaplinskas pasidalijo naujausiomis įžvalgomis koronaviruso tema). 

Kauno diena. 2021 sausio 25. <http://www.kauno.diena.lt> 

465. ULAC ir NVSC nesutariant dėl stebėjimo sistemos perdavimo, rizikuojama 

pavėluotai reaguoti į užkrečiamųjų ligų protrūkius. Augustinas Šemelis. LRT naujienų 

tarnyba. 2021 sausio 23. <http://www.lrt.lt> 

466. Iš pandemijos išeiti padės tik kolektyvinis imunitetas: interviu. LRT radijas rusų 

kalba. 2021 sausio 23. <http://www.lrt.lt> 

467. Savo klaidas pripažinęs A. Veryga iškart gėlė I. Šimonytės Vyriausybės planui: netgi 

pritarė S. Čaplinskui. Lietuvos rytas. 2021 sausio 21. <http://www.lrytas.lt> 

468. Mažvydas Jastramskis. Pandemija – ne karas, karantinas – ne totalitarizmas. 

[minimas profesorius Saulius Čaplinskas teigia, kad „per ilgai užsižaista tais totalitariniais 

ribojimais]. Mažvydas Jastramskis. Delfi. 2021 sausio 21. <http://www.delfi.lt> 

469. Профессор Чаплинскас о коллективном иммунитете: достичь этого будет 

непросто. LRT radijas. 2021 sausio 20. <http://www.lrt.lt> 

470. Čaplinskas: kova su virusu neturi atnešti daugiau žalos negu pats virusas. Madona 

Lučkaitė, LRT radijo laida „Lietuvos diena“. 2021 sausio 18. <http://www.lrt.lt> 

471. Čaplinskas kritikuoja karantino suvaržymus: „Kova su virusu neturi atnešti daugiau 

žalos negu pats virusas“. TV3 naujienų portalas. 2021 sausio 18. <http://www.tv3.lt> 

472. Saulius Čaplinskas: manau, kad per ilgai užsižaista tais totalitariniais ribojimais. 

Vladimiras Laučius. Delfi. 2021 sausio 18. <http://www.delfi.lt> 

473. Profesorius pasisakė prieš karantino pratęsimą Lietuvoje: [pokalbis su , medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku] Sputnik Lietuva. 2021 sausio 18. 

https://sputniknews.lt 

474. Saulius Čaplinskas: nepritariu siūlymams laikyti karantiną iki balandžio. Delfi. 2021 

sausio 17. <http://www.delfi.lt> 

475. Profesorius papasakojo apie COVID-19 mutacijų pobūdį: [pokalbis su medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Sauliumi Čaplinsku] Sputnik Lietuva. 2021 sausio 17. 

<https://sputniknews.lt> 

476. Susikirto ekspertų nuomonės dėl karantino: reikia ar nereikia tęsti iki balandžio? 

[pokalbis su gydytoju, medicinos profesoriumi Vytautu Kasiulevičium, Užkrečiamųjų ligų 

ekspertu, profesorium Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2021 sausio 17. <http://www.diena.lt> 

477. Profesorius Čaplinskas įspėjo, kad 2022 metais gresia nauji virusų protrūkiai. 

Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 sausio 16. <http://www.tv3.lt> 

478. Čaplinskas paaiškino, ko imtis toliau kovojant su pandemija: keista, kad viena 

strategija Lietuvoje vis dar nėra taikoma. Laida “Delfi rytas” 2021 sausio 16. 

<http://www.delfi.lt> 

479. Nėra profilaktinių tyrimų, kurie itin reikalingi: interviu. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. 2021 sausio 15. <http://www.lrytas.lt> 

480. Lietuva svarsto naujas kovos su pandemija strategijas: kas padėtų efektyviausiai? 

interviu. Laida „Delfi rytas“. 2021 sausio 14. <http://www.delfi.lt> 

481. Nesutarimai dėl rogučių: Čaplinskas įsitikinęs, kad vaikams nereikėtų drausti būti 

lauke. Kristina Ruginytė. TV3 laida „Lietuva“. 2021 sausio 13. <http://www.tv3.lt> 

482. Lietuvoje pradedama skiepyti „Moderna“ vakcina: kiek laiko truks jos suformuotas 

imunitetas nuo COVID-19? [pokalbis su užkrečiamųjų ligų specialistu profesorium 

Sauliumi Čaplinsku}. Delfi. 2021 sausio 13. <http://www.delfi.lt> 
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483. Profesorius: net labai veiksmingos vakcinos egzistavimas negarantuoja infekcinės 

ligos likvidavimo: (profesorius Saulius Čaplinskas feisbuke pasidalijo įžvalgomis apie 

koronavirusą. Pasak profesoriaus, dar neaišku, ar vakcinos užkirs kelią COVID-19 

perdavimui ir taip sumažins infekcijų skaičių). Kauno diena. 2021 sausio 10. 

<https://www.kauno.diena.lt> 

484. Profesorius Čaplinskas: net ir po vakcinos COVID-19 neišnyks. Delfi. 2021 sausio 

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

485. Ką turime žinoti apie vakcinų pašalinius poveikius? interviu. Delfi laida „Savaitės 

įvykiai“. 2021 sausio 10. <http://www.delfi.lt> 

486. Naujos koronaviruso atmainos: Čaplinskas įvardijo, kuo jos gali būti pavojingesnė. 

Laida “Delfi rytas”. 2021 sausio 7. <http://www.delfi.lt> 

487. Medikus neramina tėvų baimė vesti vaikus pas gydytojus, nukeliami planiniai 

skiepai gali turėti skaudžių pasekmių: [pokalbis su Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu 

Linu Slušniu, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Rimatu Kėvalu, Valstybinės 

ligonių kasos direktoriumi Gintaru Kacevičium, Vilniaus Santaros klinikų vaikų ligų 

gydytoja dr. Sigita Burokiene, epidemiologu Sauliumi Čaplinsku, Vilniaus Santaros klinikų 

Pediatrijos centro Vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja dr. Inga Ivaškevičiene / užrašė] 

Laura Adomavičienė, LRT laida „Sveikata“. 2021 sausio 6. <http://www.lrt.lt> 

488. Atsakymai apie COVID-19: ar pavojus didėja sergant alergija ir ar koronavirusas 

gali pakenkti klausai? [pokalbis su virusologu Sauliumi Čaplinsku, otorinolaringologu 

Dariumi Rauba. / kalbino Alvydas Unikauskas, užrašė] Indrė Motuzienė. LRT laida 

„Klauskite daktaro“. 2021 sausio 5. <http://www.lrt.lt> 

489. Apie COVID-19 pavojų jaunuoliams: jie irgi gali turėti patologijų ir apie jas net 

nežinoti: interviu. LRT laida “Klauskite daktaro”. 2021 sausio 4. <http://www.lrt.lt> 

490. Privačios klinikos jau gauna tūkstančius užklausų ir ieško šaldiklių vakcinai: trukdo 

kelios kliūtys; [pokalbis su Sveikatos apsaugos ministro patarėja Aiste Šiukšta, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku, Baltijos ir 

Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikos direktore Inga Grigiene, „Kardiolitos klinikų“ ir 

„MediCA klinika“ Plėtros ir turto valdymo vadovu biomedicinos mokslų daktaru Valerijum 

Dobrovolskiu, medicinos centrų „Northway“ generaline direktore Diana Bumelyte, 

Diagnostikos centrų „Affidea Lietuva“ generaliniu direktorium Vitalijum Orlovu / užrašė] 

Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021  sausio 4. <http://www.delfi.lt> 

491. Be šių tyrimų kovoje su pandemija – kaip be rankų, tačiau pinigų valstybė neskiria: 

[pokalbis su VU Gyvybės mokslų centro profesore, imunologe Aurelija Žvirbliene, 

virusologu, prof. Sauliumi Čaplinsku, LSMU prorektore mokslui prof. Vaiva Lesauskaite / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 naujienų portalas. 2021 sausio 4. <http://www.tv3.lt> 

492. Profesorius Čaplinskas įspėjo: 2022 metų rudenį gresia dar viena didelė pandemija – 

ją lems ir dabartinė situacija. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2021 sausio 2. <http://www.delfi.lt> 

 

2020 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2020 
1. Profesorius Čaplinskas – išsamiai apie tai, kas nutinka organizme, pasiskiepijus vakcina nuo 

koronaviruso. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2020 gruodžio 29. <http://www.delfi.lt> 

2. Vakcina nuo koronaviruso: pliusų turime daugiau negu minusų: interviu. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. 2020 gruodžio 29. <http://www.lrytas.lt> 

3. Čaplinskas išaiškino vakcinos sudėtį ir veikimo principą: nei mikroschemų, nei žmogaus 

DNR čia nėra. TV3 naujienų portalas. 2020 gruodžio 29. <http://www.tv3.lt> 

4. Profesorius Čaplinskas: skiepo nuo COVID-19 nauda yra dvejopa. Giedrė Balčiūtė. Delfi. 

2020 gruodžio 28. <http://www.delfi.lt> 
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5. Čaplinskas pateikė versiją, kaip galėjo įvykti koronaviruso mutacija: kodėl svarbu sirgti kuo 

trumpiau. TV3 naujienų portalas. 2020 gruodžio 27. <http://www.tv3.lt> 

6. Virusologas populiariai paaiškino, kuo nuo įprastų skiepų skiriasi RNR vakcina interviu su 

prof. S. Čaplinsku. Brigita Sabaliauskaitė. Portalas „Kas vyksta Kaune“. 2020 gruodžio 26. 

<https://kaunas.kasvyksta.lt> 

7. Koronaviruso tyrimas: kuo skiriasi atliktas iš nosiaryklės ir gerklės? Komentuoja 

S.Čaplinskas. Asta Kaušakienė. 15 min. 2020 gruodžio 23. <http://www.15 min.lt> 

8. Koronavirusas Lietuvoje tiriamas imant mėginį iš nosiaryklės ir (arba) gerklės: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Asta Kaušakienė 

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

9. „Alfa taškas“: mutavusio koronaviruso grėsmė Lietuvai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, europarlamentaru Juozu Oleku]. Alfa. 2020 

gruodžio 22. <http://www.alfa.lt> 

10. Profesoriai – apie mutavusį koronavirusą ir pandemijos piką: [pokalbis su Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto profesorius V. Kasiulevičius, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 gruodžio 21. <http://www.diena.lt> 

11. Profesorius Čaplinskas apie naują koronaviruso atmainą: Lietuvai tai gali būti ypač aktualu. 

Giedrė Balčiūtė. Delfi. 2020 gruodžio 21. <http://www.delfi.lt> 
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14. Naujas tyrimas: prašymai likti namuose neveikia, pandemiją veiksmingiausiai stabdo trys 

ribojimai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Delfi. 2020 gruodžio 16. <http://www.delfi.lt> 

15. Naujo tyrimo išvados: 3 ribojimai veikia geriau negu rekomendacija likti namuose: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 

naujienų portalas. 2020 gruodžio 16. <http://www.tv3.lt> 

16. Siūlo organizuoti plačią socialinės reklamos kampaniją: padėtų žiniasklaidai ir būtų įrankis 

kovojant su pandemija: [pokalbis su premjere Ingrida Šimonyte, Seimo biudžeto ir finansų 

komiteto pirmininku Mykolu Majausku, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininku Arnu 

Marcinkumi, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Jūratė Žuolytė. Delfi. 2020 gruodžio 15. <http://www.delfi.lt> 

17. Šalies sveikatos apsaugos sistema siunčia signalus apie „perdegimą“: interviu. Lietuvos ryto 

laida “Lietuvos diena”. 2020 gruodžio 14. <http://www.lrytas.lt> 

18. Ekspertai paaiškino, ko nesuvokiame apie COVID-19: įvardijo priemones, kurios gali 

padėti: [pokalbis su Vilniaus universiteto profesorius infektologu Arvydu Ambrozaičiu, 

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

Merkytė. Delfi. 2020 gruodžio 14. <http://www.delfi.lt> 

19. Čaplinskas apie naujas karantino priemones: deja, palaipsniui į tai buvo eita. Darius Matas, 

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

20. COVID-19 plitimas ir sustabdymas: interviu. LR rusų laida. 2020 gruodžio 13. 

<http://www.lrt.lt> 

21. Profesorius Čaplinskas paaiškino, kodėl šiuo metu daugėja jaunų žmonių mirčių nuo 

COVID-19. Gabrielė Grinkaitė. DELFI. 2020 gruodžio 13. <http://www.delfi.lt> 

22. Čaplinskas: persirgus koronavirusu gali būti sunkių klinikinių reiškinių, o pasiskiepijus – tik 

trumpalaikių nemalonių pojūčių. Nemira Pumprickaitė. LRT laida „Savaitė“. 2020 gruodžio 

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

23. Ar Lietuva pasiruošusi pasiskiepyti ir išgyti nuo Covid-19? interviu. Delfi laida “Delfi 

rytas”. 2020 gruodžio 11. <http://www.delfi.lt> 

http://www.tv3.lt/
https://kaunas.kasvyksta.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/


 47 

24. S.Čaplinskas paaiškino: skydeliai išties saugo nuo COVID-19 ar tai tik placebas? Inga 

Saukienė. 15 min. 2020 gruodžio 9. <http://www.15 min.lt> 

25. Kalėdų šventimas bus loterija: jei ką nors lankysite – privalote žinoti šias taisykles: 

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

sveikatos mokslų universiteto profesorium Mindaugu Stankūnu / užrašė] Vytautė Merkytė. 

Delfi. 2020 gruodžio 9. <http://www.delfi.lt> 

26. Skiepų atvežimu pandemija nesibaigs: ekspertai ragina sutelkti dėmesį į komunikaciją: 

[pokalbis su komunikacijos eksperte Daiva Lialyte, komunikacijos ekspertu Arijum 

Katausku, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku 

/ užrašė] Jūratė Žuolytė. M 360, Delfi. 2020 gruodžio 9. <http://www.delfi.lt> 

27. Profesorius įvertino karantino griežtinimą: nieko nebus, jei net lažinamasi, kiek tų atvejų bus 

per Kalėdas: [pokalbis su LSMU prof. Mindaugu Stankūnu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3 laida „Lietuva“. 

2020 gruodžio 9. <http://www.tv3.lt> 

28. Šalutinis koronaviruso vakcinos poveikis: rizikos: interviu. Lietuvos ryto laida”Lietuvos 

diena”. 2020 gruodžio 8. <http://www.lrytas.lt> 

29. Mokslininko prognozė: net jeigu įsivesime griežtas priemones, mirčių kiekis augs: [pokalbis 

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

Vaidas Saldžiūnas, užrašė Agnė Vasiliauskaitė]. Laida „Delfi diena“. 2020 gruodžio 7. 

<http://www.delfi.lt> 

30. Ar COVID-19 tėra „tik eilinis gripas“: atsakymas – mirusiųjų statistikoje: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku. Sveikatos apsaugos 

ministras Aurelijus Veryga / užrašė] Modesta Gaučaitė-Znutienė. LRT laida „Sveikata“. 

2020 gruodžio 3. <http://www.lrt.lt> 

31. Jeigu valdžia imtųsi teisingų sprendimų, virusą suvaldytume per 6 savaites: interviu. 15 min. 

laida “15/15”. 2020-12-03. <http://www.15 min.lt> 

32. „Alfa taškas“: kaip atrodys koroninės Kalėdos? [pokalbis su ULAC vadovu Sauliumi 

Čaplinsku]. Lietuvos ryto laida „Alfa taškas“. 2020 gruodžio 1. <http://www.alfa.lt> 

33. Profesorius Čaplinskas palygino 3 vakcinas nuo koronaviruso: viena iš jų turi esminį 

skirtumą. Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 gruodžio 1. <http://www.delfi.lt> 

34. Jeigu valdžia imtųsi teisingų sprendimų, virusą suvaldytume per 6 savaites: interviu. 15 min. 

laida “15/15”. 2020 lapkričio 30. <http://www.15 min.lt> 

35. Medikai pripažįsta, kad klaidingų koronaviruso testų rezultatų kartais gali būti net iki 

trečdalio: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Giedrius Vitkauskas, LRT naujienų tarnyba. 2020 lapkričio 28. <http://www.lrt.lt> 

36. Ministrui neparankūs vadovai naikinami: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Justina Gafurova. Respublika. 2020 lapkričio 26. 

<http://www.respublika.lt> 

37. Atsiradus „koronai“, išnyko gripas? visas tekstas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Justina Gafurova. Respub lika. 2020 

lapkričio 26. <http://www.respublika.lt> 

38. Profesorius: reikia atsigręžti į žmones ne su bizūnu, o su atvira komunikacija: [pokalbis su 

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

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

39. Kai tas pats žmogus kalba vien apie ribojimus – žmonės linkę elgtis priešingai: interviu. 

Lietuvos ryto laida “Lietuvos diena”. 2020 lapkričio 23. <http://www.lrytas.lt> 

40. Švietimo reikšmė nuo COVID 19: interviu. Žinių radijas. 2020 lapkričio 23. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

41. LRT faktai. Gripas neišnyko, o jo sezonas tik prasideda“ [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jurga Bakaitė. LRT laida 

„Sveikata“. 2020 lapkričio 22. <http://www.lrt.lt> 

42. Profesorius Čaplinskas palygino „Pfizer“ ir „Modernos“ vakcinas: išvardijo, kokių jos turi 

problemų. Delfi. 2020 lapkričio 18. <http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/


 48 

43. Šalis antrajame karantine. Kas toliau? interviu. Delfi laida „Lietuvos politikos forumas“. 

2002 lapkričio 16. <http://www.delfi.lt> 

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

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

45. „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> 

46. 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> 

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

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

48. 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> 

49. 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> 

50. Чаплинскас: нет другого выхода, кроме как ввести более строгий карантин. LRT laida 

“Novosti”. 2020 lapkričio 3. <http://www.lrt.lt> 

51. „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> 

52. Kokią įtaką pandemija padarė gydytojų psichologinei sveikatai? interviu. LRT laida “Laba 

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

53. 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> 

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

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 
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Mindaugas Jackevičius. LRT radijo laida „Aktualijų studija. 2020 spalio 21. 

<http://www.lrt.lt> 

69. Apie COVID-19 padėtį šalyje, prevenciją, imunitetą ir vakcinas: interviu. LRT forumas. 

2020 spalio 19. <http://www.lrt.lt> 

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

<http://www.lrt.lt> 

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

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

72. Kas trukdo suvaldyti situaciją: interviu. Lietuvos ryto tv laida “Nauja diena”. 2020 10 15. 

<http://www.lrytas.lt> 

73. Čaplinskas: reikia baigti su koronaviruso išskirtinumu. Madona Lučkaitė. LRT radijo laida 

„Lietuvos diena“.2020 spalio 14. <http://www.lrt.lt> 

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

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

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

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

76. Čaplinskas: kokią įtaką mūsų gyvenimui turės naujausios žinios apie koronavirusą COVID-

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

77. 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> 

78. 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> 

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

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

80. 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> 

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


 50 

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

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

82. 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> 

83. 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> 

84. 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> 

85. 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> 

86. 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> 

87. 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> 

88. Ar tikslinga atšaukti privalomą izoliaciją atvykus iš užsienio? interviu. LRT laida “Lietuvos 

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

89. Čaplinskas įvardijo esminę Verygos klaidą valdant COVID krizę. Delfi TV laida „Lietuvos 

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

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

2020 rugsėjo 14. <http://www.tv3.lt> 

91. 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> 

92. 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> 

93. 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> 

94. Saulius Čaplinskas. Ką rodo SARS-CoV-2 antikūnų tyrimai. TV3 naujienų portalas. 2020 

rugsėjo 10. <http://www.tv3.lt> 

95. 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> 

96. 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> 

97. 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> 

http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lnk.lt/
https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skiepai-mokyklinio-amziaus-vaikams-pagal-amziu/
https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skiepai-mokyklinio-amziaus-vaikams-pagal-amziu/
http://www.jonavoszinios.lt/
http://www.manosveikata.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/


 51 

98. 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> 

99. 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> 

100. 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_valda

nt_uzkreciamuju_ligu_plitima.html> 

101. 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> 

102. 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> 

103. 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> 

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

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

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

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

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

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

107. Čaplinskas: perduodant informacinę sistemą siekiama uždaryti ULAC. BNS. TV3. 

2020 rugsėjo 1. <http://www.tv3.lt> 

108. 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> 

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

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

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

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

111. 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> 

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

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

113. 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> 

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

rugpjūčio 28. <http://www.lrt.lt> 

http://www.kaunodiena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lsveikata.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/


 52 

115. 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> 

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

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

<http://www.delfi.lt> 

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

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

118. 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> 

119. 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> 

120. 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> 

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

rugpjūčio 24. <http://www.lrt.lt> 

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

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

123. 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> 

124. 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> 

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

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

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

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

127. 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> 

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

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

129. Čaplinskas įspėja: vaikai gali būti pagrindiniai koronaviruso pandemijos varikliai. 

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

130. 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> 

131. 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> 

132. Šiemet smarkiai padidėjo sergamumas erkiniu encefalitu: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

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

<http://www.ulac.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.laisvestv.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.ulac.lt/


 53 

133. 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> 

134. 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> 

135. 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> 

136. 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> 

137. 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> 

138. 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> 

139. 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> 

140. 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> 

141. 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> 

142. 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> 

143. 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> 

144. 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> 

145. 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 

Rolanda Lingiene / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 liepos 8. <http://www.delfi.lt> 

146. 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> 

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/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/


 54 

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

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

148. 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> 

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

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3 naujienų 
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153. Čaplinskas apie tai, kaip gyvensime su COVID-19: yra 3 scenarijai. TV3 naujienų 
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222. 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> 

223. 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> 

224. 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> 

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

gegužės 14. <http://www.diena.lt> 

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

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

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

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

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

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

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

gegužės 13. <http://www.delfi.lt> 

230. 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> 

231. 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> 

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

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

233. 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> 

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

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

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

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

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

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

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

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

238. 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> 
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239. S. Čaplinskas: kodėl vieniems žmonėms pasireiškia COVID-19 simptomai, o kitiems 

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

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

<http://www.lnk.lt> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

246. 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> 

247. 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> 

248. 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> 

249. 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> 

250. 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> 

251. 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> 

252. 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> 

253. 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> 

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

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

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

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku ir Lietuvos sveikatos 
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mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos vadove Aukse Mickiene./ užrašė] Edmundas 

Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio centre. 2020 gegužės 4. <http://www.delfi.lt> 

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

<http://www.lr.lt> 

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

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

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

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

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

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

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

<http://www.lr.lt> 

261. 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> 

262. 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> 

263. Dar ilgai į kiekvieną sutiktą žmogų reikės žiūrėti kaip į galimą koronaviruso 

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

264. 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> 

265. 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> 

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

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

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

balandžio 28. <http://www.tv3.lt> 

268. 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> 

269. 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> 

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

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

271. 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> 

272. 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> 

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

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

274. 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> 

http://www.delfi.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/


 61 

275. 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> 

276. 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> 

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

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

278. 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> 

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

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

280. S.Čaplinskas: turėsime išaugusį naujų susirgimų skaičių. Lukas Blekaitis. 

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

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

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

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

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

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

<http://www.lrt.lt> 

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

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

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

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

286. 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> 

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

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

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

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

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

290. 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> 

291. 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> 

292. 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> 

293. Koronavirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. 2020 balandžio 

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

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

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

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

Diena.  2020 balandžio 20. <http://www.diena.lt> 
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296. 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> 

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

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

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

<http://www.lr.lt> 

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

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

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

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

301. Profesorius Čaplinskas: socialinių apribojimų, manau, niekada neatsisakysime. 

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

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

2020 balandžio 14. <http://www.laisvestv.lt> 

303. 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> 

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

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

305. 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> 

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

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

307. 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> 

308. 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> 

309. 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> 

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

Danutė Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 13. <http://www.lrytas.lt> 

311. 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> 

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

<http://www.lr.lt> 

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

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

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

Danutė Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 12. <http://www.lrytas.lt> 
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315. 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> 

316. 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> 

317. 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> 

318. 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> 

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

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

320. 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> 

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

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

322. 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> 

323. „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> 

324. 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> 

325. 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> 

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

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

327. 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> 

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

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

329. Ponad 80 proc. przypadków zakażeń są lokalne: interviu. Radio Wilno. 2020 

balandžio 8. <http://l24.lt> 

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

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

331. 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> 

332. 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> 
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333. Čaplinskas apie karantino švelninimą: atsipalaiduoti nereikia, tačiau laikantis 

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

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

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

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

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

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

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

337. 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> 

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

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

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

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

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

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

341. 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> 

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

balandžio 7. <http://www.lr.lt> 

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

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

344. S. Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reikėtų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį 

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

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

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

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

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

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

interviu. Lietuvos rytas, laida “Lietuva tiesiogiai“. 2020 balandžio 7. <http://www.lrytas.lt> 

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

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

<http://www.lrytas.lt> 

349. 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> 

350. Žmonės nesupranta apsauginių priemonių prasmės – sutikę gatvėje pažįstamą, 

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

351. 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/> 

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

6. <http://www.lr.lt> 

353. 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> 

354. 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 – 
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nuo šios ligos iki šiol miršta daugiausiai žmonių pasaulyje: interviu. LRT laida”Klauskite 

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

355. 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> 

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

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

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

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

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

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

359. Čaplinskas apie tai, kas virusą padėjo suvaldyti Kinijai ir Pietų Korėjai: naudojo 

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

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

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

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

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

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

interviu. Lietuvos ryto laida ”Lietuva tiesiogiai”. 2020 balandžio 5. <http://www.ltytas.lt> 

363. 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> 

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

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

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

balandžio 4.  <http://www.15 min.lt> 

366. 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> 

367. 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> 

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

balandžio 3.  <http://www.lr.lt> 

369. 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> 

370. 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> 

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

diena. 2020 balandžio 2. <http://www.kaunodiena.lt> 

372. Čaplinskas apie „švedų modelį“: ten daugiausiai mirčių tarp Skandinavijos valstybių. 

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

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

skaičius – tik „nuoga statistika“. LRT. 2020 balandžio 2. <http://www.lrt.lt> 

374. Čaplinskas įspėja: panašu, kad iš 7 koronaviruso atvejų 6 gali likti nepastebėti. LRT 

radijas. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

375. 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> 

376. 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> 
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377. Trumpinti kontakto laiką ir didinti atstumą – tikimybė užsikrėsti COVID-19 bus arti 

nulio: interviu. TV3. 2020 balandžio 1. <http://www.tv3.lt> 

378. Tikrųjų koronaviruso plitimo mastų Lietuvoje mes nežinome: interviu. LRT. 2020 

balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

379. Koronaviruso diagnostika plečiasi: interviu. LR. 2020 balandžio 1. 

<http://www.lr.lt> 

380. Svarstantiems per Velykas vykti pas artimuosius – aiškus profesoriaus S. Čaplinsko 

įspėjimas. Viktorija Rimaitė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 1. <http://www.lrytas.lt> 

381. 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> 

382. 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> 

383. Didžioji dalis koronaviruso atvejų taip ir lieka nenustatyti: interviu. LRT laida “Ryto 

garsai”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

384. Jei laikysimės taisyklių, užsikrėsti koronavirusu bus beveik neįmanoma: interviu. 

LRT laida “Klauskite daktaro”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

385. 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> 

386. 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> 

387. Kokie galimi scenarijai Lietuvoje dėl COVID-19 infekcijos? interviu. LRT. 2020 

kovo 30. <http://www.lrt.lt> 

388. 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> 

389. 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> 

390. Čaplinskas apie tyrimus dėl koronaviruso: apimtys ir socialinės grupės turi būti labai 

plačios. TV3. 2020 kovo 30. <http://www.tv3.lt> 

391. 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> 

392. 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> 

393. 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> 

394. S. Čaplinskas: COVID-19 – solidarumo testas visiems. Lina Dranseikaitė. Sekundė.   

2020 kovo 29.  <http://www.sekunde.lt> 

395. 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> 

396. 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> 
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397. 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> 

398. Prof. dr. S.Čaplinskas atsako į dažniausius klausimus apie koronavirusą: pozityviai 

nuteikia keletas aspektų. 15 min. 2020 kovo 28. <http://www.15 min.lt> 

399. Ką šiandien jau žinome apie koronavirusą, kokios jo plitimo tendencijos ir 

prognozės: interviu. LRT Plius. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

400. Prof. S.Čaplinskas pateikė alternatyvą ilgalaikiam karantinui: karantinuojami ne visi 

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

401. Prof. S.Čaplinskas pateikė alternatyvą ilgalaikiam karantinui: karantinuojami ne visi 

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

402. Apie COVID-19 plitimą: interviu. 2020 kovo 27. <http://www.tv3.lt> 

403. 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> 

404. 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> 

405. 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> 

406. Tarp ŽIV ir koronarovirusų veda ne vieną paralelę: interviu. LRT laida “Klauskite 

daktaro”. 2020 kovo 26. <http://www.lrt.lt> 

407. 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> 

408. Profesorius Čaplinskas atskleidė, kuo koronavirusas ir ŽIV panašūs. TV3. 2020 kovo 

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

409. 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> 

410. 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> 

411. 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>  

412. 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> 

413. Kas sieja ŽIV ir koronavirusą? Interviu. LRT. 2020 kovo 25. <http://www.lrt.lt> 

414. 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> 

415. “Bet kuris mūsų kaimynas, giminaitis jau gali būti užsikrėtęs”: interviu. Lietuvos 

ryto  laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 25. <http://www.lrytas.lt> 

416. 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> 
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417. 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> 

418. 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> 

419. 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> 

420. 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> 

421. Lietuvoje jau prasideda antroji koronaviruso banga: interviu. Delfi. 2020 kovo 24. 

<http://www.delfi.lt> 

422. 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> 

423. 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> 

424. Profesorius Čaplinskas: Lietuvoje koronavirusu gali būti užsikrėtę daugiau nei 3,5 

tūkst. asmenų, LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 23. <http://www.lrt.lt> 

425. 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> 

426. Koronavirusas plinta Lietuvoje: ką privalu daryti kiekvienam ir ko dar imsis valdžia? 

Interviu. Delfi. 2020 kovo 23. <http://www.delfi.lt> 

427. 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> 

428. Kokios pasekmės sveikatai gali laukti persirgusiųjų koronavirusu: interviu. LRT. 

2020 kovo 22. <http://www.lrt.lt> 

429. Prof. S.Čaplinskas apie du koronaviruso plitimo scenarijus Lietuvoje – optimistinį ir 

pesimistinį. Inga Saukienė. 15 min. 2020 kovo 22. <http://www.15 min.lt> 

430. Prof. S.Čaplinskas: nebėra prasmės ieškoti, kas nuo ko ir kur užsikrėtė.   Kas vyksta 

Kaune. 2020 kovo 21. <https://kaunas.kasvyksta.lt> 

431. 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> 

432. 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> 

433. 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> 

434. Specialistas atsakė į klausimą, ar gali virusas plisti per vandenį: [pokalbis su 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesoriumi Mindaugu Stankūnu ir 
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Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Patricija 

Kilminavičienė, LRT. 2020 kovo 19. <http://www.lrt.lt> 

435. 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> 

436. 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> 

437. COVID-19 gali užsikrėsti 60 proc. populiacijos: interviu. LNK. 2020 kovo 19. 

<http://www.lnk.lt> 

438. 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> 

439. 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> 

440. Profesorius S. Čaplinskas apie koronavirusą: kai kas teikia vilčių. Giedrė Balčiūtė. 

Lietuvos rytas. 2020 kovo 19. <http://www.lrytas.lt> 

441. Koronaviruso situacija Lietuvoje: interviu. Delfi. 2020 kovo 18. 

<http://www.delfi.lt> 

442. Kuo greičiau mes tai suprasim, tuo rezultatas bus geresnis: interviu. Lietuvos ryto 

TV, laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 17. <http://www.lrytas.lt> 

443. COVID-19 būdingi virškinimo sutrikimai: interviu. TV3 laida “Pasaulis pagal 

moteris”. 2020 kovo 17. <http://www.tv3.lt> 

444. Kaip Lietuva kovoja su koronavirusu? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 17. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

445. 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> 

446. Koronovirusas plinta pasaulyje. Valstybės imasi priemonių jam suvaldyti: interviu. 

LNK. 2020 kovo 16. <http://www.lnk.lt> 

447. Apie rekomendacijas dėl saviizoliacijos nuo COVID-19: interviu. LRT forumas. 

2020 kovo 16. <http://www.lrt.lt> 

448. 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> 

449. 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> 

450. 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. 

451. 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> 
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452. 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> 

453. 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> 

454. Lietuva ir pasaulis imasi priemonių prieš koronavirusą: kaip prisitaikyti prie naujų 

sąlygų: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 kovo 12. <http://www.delfi.lt> 

455. 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> 

456. Čaplinskas – apie Lietuvos kovą su koronavirusu: „Pirmą kėlinį pralošėme“. TV3 

laida „Prieš srovę“. 2020 kovo 11. <http://www.tv3.lt> 

457. 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> 

458. Profesorius Čaplinskas dėl koronaviruso: „Reikia ruoštis blogiausiam. Niekada 

negalima žinoti tikrųjų užkrečiamosios ligos mastų“. Aigustė Tavoraitė. TV3.  2020 kovo 

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

459. Kaip Lietuva pasirengusi koronavirusui? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 9.  

<http://www.ziniuradijas.lt> 

460. 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> 

461. 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> 

462. 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> 

463. Koronaviruso siaubas – tikras ar gerokai išpūstas: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 

kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 

464. Europa jau švelnina karantino priemones, kada ir nuo ko turi pradėti Lietuva? 

interviu. Delfi laida “Dėmesio centre”. 2020 kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 

465. Baimės virusas gali smogti gerokai stipriau už ligos sukėlėją: interviu. LRT. 2020-

03-04. <http://www.lrt.lt> 

466. Koronovirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. TV3. 2020-03-

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

467. 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> 

468. SAM draudimą S.Čaplinskui komentuoti koronavirusą premjero patarėjas vadina 

laisvės varžymu. 15 min. 2020 kovo 4. <http://www.15 min.lt> 

469. 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> 
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470. 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> 

471. Iš Kinijos – džiugios žinios dėl koronaviruso: fiksuota mažiausiai užsikrėtimų per 6 

savaites: interviu. TV3. 2020 kovo 3. <http://www.tv3.lt> 

472. 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> 

473. 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> 

474. 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> 

475. 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> 

476. 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> 

477. Koronavirusas, mitai ir tikrovė: interviu. 2020 kovo 2. <http://www.lr.lt> 

478. COVID-19: aktualiausia informacija: interviu. LNK laida “rimvydasvalatka”. 2020 

vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

479. Ar virusas plis ir toliau? interviu. LNK. 2020 vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

480. 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> 

481. Čaplinskas apie koronavirusą: skiepai geriausiu atveju bus ne anksčiau kaip po metų. 

TV3. 2020 vasario 27. <http://www.tv3.lt> 

482. 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> 

483. Ar sugebėsime suvaldyti koronaviruso grėsmę? interviu. TV3. 2020 vasario 27. 

<http://www.tv3.lt> 

484. 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> 

485. Koronaviruso spartus plitimas Italijoje keičia žaidimo taisykles Lietuvoje / 

[Raigardas Musnickas kalbino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių Saulių 

Čaplinską; 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> 

486. 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> 

487. 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> 
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488. 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> 

489. 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> 

490. 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> 

491. 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> 

492. Pragaištingas virusas Lietuvą gali pasiekti per 2 savaites: interviu. LRT forumas. 

2020 vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

493. Antivakserį pažinsi iš frazės „Aš ne prieš skiepus, bet...“: interviu. LRT. 2020 

vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

494. Šviežia nereiškia, kad neužteršta: bakterijos apsigyventi mėsoje gali ir paprašius ją 

sumalti: interviu. LRT. 2020 vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

495. Gresia blogiausias koronaviruso epidemijos eigos scenarijus: interviu. 2020 vasario 

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

496. Koronavirusas netrukus gali atkeliauti ir į Lietuvą: interviu. 2020 vasario 24. 

<http://www.lrytas.lt> 

497. Koronavirusas jau pasiekė Italiją: ar Lietuvai jau skambinti pavojaus varpais: 

interviu. 2020 vasario 24. <http://www.delfi.lt> 

498. 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> 

499. 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> 

500. 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> 

501. 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> 

502. 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> 

503. Vakcinacija yra viena iš efektyviausių prevencinių priemonių nuo užkrečiamųjų ligų, 

kurios gali būti gyvybei grėsmingos: interviu. LRT. 2020 vasario 19. <http://www.lrt.lt> 

504. 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> 

505. Kirmelėmis susirgusiųjų askaridoze – du kartus daugiau: interviu. TV3. 2020 vasario 

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

506. Žiema – šilta, erkės – nemiega. Ar tai kelia didesnį pavojų nei įprastai? interviu. 

Delfi tv. 2020 vasario 18. <http://www.delfi.lt> 

507. 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> 
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508. Tuberkuliozė – infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausiai žmonių – 

daugiau nei pusantro milijono per metus: interviu. 2020 vasario 16. <http://www.delfi.lt> 

509. 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> 

510. 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> 

511. 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> 

512. Itin reta, užkrečiama ir pavojinga liga pasiekė Lietuvą. Į mūsų šalį atkeliavo vidurių 

šiltinė: interviu. LNK. 2020 vasario 12. <http://www.lnk.lt> 

513. Ar koronavirusas grėsmingesnis už SARS ir MERS? interviu. 2020 vasario 12. 

<http://www.delfi.lt> 

514. 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> 

515. 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> 

516. 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> 

517. 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> 

518. Dar turėsime ne vieną tokį virusų protrūkį būtent dėl žmonių veiklos: interviu. 2020 

vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

519. 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> 

520. Ko labiau reiktų saugotis ir bijoti – gripo ar koronaviruso: interviu. 2020 vasario 10. 

<http://www.delfi.lt> 

521. 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> 

522. S. Čaplinskas įspėjo dėl koronaviruso: „Situacija gali būti kur kas rimtesnė nei 

įsivaizduojame“ Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 vasario 08. 

<http://www.lrytas.lt> 

523. 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> 

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

interviu. 2020 vasario 6. <http://www.delfi.lt> 

525. 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> 

526. Nerimą keliantis scenarijus – plinta dar viena pamiršta liga: interviu. 2020 vasario 5. 

<http://www.tv3.lt> 

527. Apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo pavėluota net 3 savaites: 

interviu. 2020 vasario 4. <http://www.delfi.lt> 
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528. 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> 

529. Profesorius Čaplinskas – apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo 

pavėluota net 3 savaites. Agnė Vasiliauskaitė, Delfi. 2020 vasario 4.  <http://www.delfi.lt> 

530. 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> 

531. Koronaviruso žala: interviu. 2020 vasario 3. <http://www.delfi.lt> 

532. 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> 

533. Kaip galėjo išplisti pasaulį bauginantis koronavirusas: interviu. 2020 vasario 2. 

<http://www.lrytas.lt> 

534. 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> 

535. 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> 

536. 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> 

537. ULAC vadovui – reikalavimas pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie gripą 

Ignas Jačauskas. Delfi. 2020 sausio 29. <http://www.delfi.lt> 

538. Ministerija reikalauja ULAC vadovo pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie 

nuo gripo mirusį asmenį. Ignas Jačauskas, LRT. 2020 sausio 29. <http://www.lrt.lt> 

539. Ministerijos akibrokštas ULAC: uždraudė kalbėti apie gripą ir koronavirusą. Aigustė 

Tavoraitė. TV3 2020 sausio 29. <http://www.tv3.lt> 

540. Apie koronavirusą: kaip jį atskirti nuo peršalimo ir kam jis pavojingiausias: interviu. 

2020 sausio 27. <http://www.delfi.lt> 

541. 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> 

542. 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> 

543. 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> 

544. Čaplinskas apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir 

šikšnosparniais – gamtoje taip neturėtų būti LRT radijas. 2020 sausio 26. <http://www.lrt.lt> 

545. Apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir šikšnosparniais 

– gamtoje taip neturėtų būti: interviu. 2020 sausio 26. <http://www.lrt.lt> 

546. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

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

547. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

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

548. 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> 
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549. Lietuviams kol kas pernelyg baimintis nereikia. Tiesa, potencialios rizikos niekada 

negalima pamiršti: interviu. LRT. 2020 sausio 24. <http://www.lrt.lt> 

550. 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> 

551. 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> 

552. 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> 

553. 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> 

554. 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> 

555. 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> 

556. 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> 

557. Vis labiau pripažįstamas koronavirusų vaidmuo sunkios pneumonijos atvejais: 

interviu. 2020 sausio 23. <http://www.tv3.lt> 

558. Ką žinome apie Azijoje plintantį virusą? interviu. 2020 sausio 22. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

559. Kinijoje plinta bauginantis koronavirusas: ar metas sunerimti ir Lietuvai: interviu. 

2020 sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

560. Per paskutinius 50 metų keturis kartus padaugėjo užkrečiamų ligų pasaulyje: 

interviu. 2020 sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

561. Neatpažintas virusas jau pražudė 6 žmones ir susargdino daugiau nei 300: interviu. 

2020 sausio 21. <http://www.ziniuradijas.lt> 

562. 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> 

563. 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> 

564. Neaiškios kilmės virusas gali būti pavojingas ir kokių atsargumo priemonių reikėtų 

imtis: interviu. 2020 sausio 20. <http://www.tv3.lt> 

565. Skiepai nuo žmogaus papilomos viruso: interviu. 2020 sausio 19. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

566. Gyvenimą košmaru paverčiantis gyvis – su tuo susiduria ir naujuose butuose. Prof. 

Čaplinskas Saulius, Antanavičius Jonas: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

567. Klimato kaita, kelionės, ėjimas į gamtą, komercinė prekyba, karai kuria naujus 

iššūkius sveikatos apsaugos sistemoje: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

568. 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> 

http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
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/


 76 

569. 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> 

570. 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> 

571. Ne visų lytiškai plintančių infekcijų simptomai yra jaučiami: interviu. 2020 sausio 8. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

572. 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> 

573. Pasaulinė gripo pandemija yra viena pasaulinių grėsmių. Prof. Čaplinskas Saulius, 

Skrickienė Asta: interviu. 2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

574. 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> 

575. 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> 

576. Profesorius Saulius Čaplinskas apie tymus: čia lazda su dviem galais. Ramūnas 

Jakubauskas. Lietuvos rytas. 2020 sausio 6.  <http://www.lrytas.lt> 

577. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.lrt.lt> 

578. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.tv3.lt> 

579. Čaplinskas: galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga. TV3. 2020 

sausio 5. <http://www.tv3.lt> 

580. 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> 

581. 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> 

582. 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> 

583. 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> 
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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> 

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 

http://www.alfa.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/tema/gripas
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.sekunde.lt/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2N9T62LB/Užkrečiamosios%20ligos%20dar%20nesuvaldytos:%20%5bpokalbis%20su%20Užkrečiamųjų%20ligų%20ir%20AIDS%20centro%20direktoriumi%20prof.%20Sauliumi%20Čaplinsku%20/%20užrašė%5d%20Ramutė%20Šulčienė.%20Savaitė.%202019%20lapkričio%207;%20(45):%2017.
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2N9T62LB/Užkrečiamosios%20ligos%20dar%20nesuvaldytos:%20%5bpokalbis%20su%20Užkrečiamųjų%20ligų%20ir%20AIDS%20centro%20direktoriumi%20prof.%20Sauliumi%20Čaplinsku%20/%20užrašė%5d%20Ramutė%20Šulčienė.%20Savaitė.%202019%20lapkričio%207;%20(45):%2017.
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2N9T62LB/Užkrečiamosios%20ligos%20dar%20nesuvaldytos:%20%5bpokalbis%20su%20Užkrečiamųjų%20ligų%20ir%20AIDS%20centro%20direktoriumi%20prof.%20Sauliumi%20Čaplinsku%20/%20užrašė%5d%20Ramutė%20Šulčienė.%20Savaitė.%202019%20lapkričio%207;%20(45):%2017.
http://www.savaite.lt/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2N9T62LB/2019%20spalio%2030
http://www.ve.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.tv3.lt/


 78 

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> 

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> 
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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> 

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 
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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 

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> 
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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> 
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22. Pusė receptų antibiotikams išrašoma netinkamai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
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<http://www.ulac.lt> 
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„Labas rytas, Lietuva“. – 2017, spalio 24. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

31. Redaktoriaus žodis: (galime pasidžiaugti, kad Lietuva pateko į 33 Europos regiono 

valstybių, pašalinusių tymus ir raudonukę, gretas) Saulius Čaplinskas // Užkrečiamosios 

ligos ir AIDS. – 2017, Nr. 40, p. 1. 

32. Jau parengta konferencijos tezių knyga: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, spalio 23. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

33. Dėl gripo komplikacijų gali net tekti persodinti širdį: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida „Laba diena, Lietuva“. 

– 2017, spalio 17. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

34. Prasidėjo supratimo apie gripą savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, spalio 16. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

35. Užkirsti kelią pavojingoms užkrečiamoms ligoms – labai paprasta: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ELTA. – 

2017, spalio 15. – Prieiga per internetą: <http://www.elta.lt> 

36. Rankų plovimas - veiksmingas būdas neleisti plisti užkrečiamosioms ligoms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Valentina Gudienė // Respublika. – 2017, spalio 15. – Prieiga per internetą: 

<http://www.respublika.lt> 

37. Laukia antros gripo vakcinos partijos: ar nebus vėlu skiepytis?: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // BNS. – 2017, spalio 15. – 

Prieiga per internetą: <http://www.bns.lt> 

38. Nuo pavojingų infekcijų saugo ir rankų švara: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, spalio 13. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

39. Naujas gripo sezonas: sergamumas didesnis nei pernai tuo pačiu metu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 

2017, spalio 10. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

40. Naujas gripo sezonas: sergamumas didesnis nei pernai tuo pačiu metu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, spalio 10. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

41. Tarptautinė užkrečiamųjų ligų konferencija Vilniuje specialistus iš viso pasaulio skatino 

mokytis ir keistis patirtimi: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, spalio 10. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

42. Pokyčių laikas: užmirštų ir naujų infekcinių ligų epidemijų grėsmė: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, spalio 4. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

43. JT atstovas kritikuoja Lietuvą dėl ŽIV gydymo, ministerija žada permainas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 15 min. – 

2017, spalio 4. – Prieiga per internetą: <http://www.15 min.lt> 

44. Lietuva dėl ŽIV situacijos sulaukė ir pagyrų, ir raginimų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2017, spalio 4. – 

Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

45. 65 proc. ES tuberkuliozės atvejų pasidaliname su rumunais: kodėl tokių ligų nepavyko 

išvengti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/ULAC_2017_40.pdf
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/ULAC_2017_40.pdf
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/ULAC_2017_40.pdf
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.elta.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.bns.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.respublika.lt/


 86 

Čaplinsku] // LRT naujienų tarnyba. – 2017, spalio 3. – Prieiga per internetą: 

<http://www.lrt.lt> 

46. Riedame į katastrofą: su tokiu požiūriu duobę sau kasamės patys: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danutė Jonušienė // 

Lietuvos rytas. – 2017, rugsėjo 21. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

47. Europoje daugėja virusinio hepatito A atvejų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2017, rugsėjo 14. – 

Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

48. Europoje daugėja virusinio hepatito A atvejų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, rugsėjo 14. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

49. Vėl kviečia iniciatyva „Švarių rankų šokis 17“: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, rugsėjo 14. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

50. Didėjantis atsparumas  antibiotikams lemia dešimtis tūkstančių mirčių Europoje: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT 

radijas. – 2017, rugsėjo 13. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

51. Gresia rimtas pavojus: daugelis ligų gali tapti neišgydomos ir dėl maisto: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 

2017, rugsėjo 13. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

52. Ar ŽIV - tai mirties nuosprendis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos žinios. – 2017, rugpjūčio 20. – Prieiga per 

internetą: <http://www.lzinios.lt> 

53. Ar ŽIV - tai mirties nuosprendis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida „Svarbios detalės“. – 2017, rugpjūčio 19. – 

Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

54. Šiemet užregistruota daugiau susirgimų pneumokokine infekcija: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Šiaulių teritorinė ligonių 

kasa. – 2017, rugpjūčio 8. – Prieiga per internetą: <http://www.siauliutlk.lt> 

55. Per pusmetį užregistruota daugiau susirgimų pneumokokine infekcija: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. 

– 2017, rugpjūčio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

56. Šiemet per pusmetį užregistruota daugiau susirgimų pneumokokine infekcija: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, rugpjūčio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

57. Hepatitas C dažnai nustatomas jau pažengęs: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Kauno diena. – 2017, rugpjūčio 7. – Prieiga per 

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

58. Šiemet per pusmetį užregistruota daugiau susirgimų pneumokokine infekcija: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 

2017, rugpjūčio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

59. Ministras A. Veryga: „Susirgus hepatitu C pasveikti gali beveik visi“: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, liepos 27. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

60. Paskelbė, kad nuo vėžį ir cirozę keliančio viruso galima sparčiau pasveikti: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ieva 

Janavičiūtė // Delfi. – 2017,liepos 27. – Prieiga per internetą: <http://www. delfi.lt > 

61. Subūrė neabejingus hepatito problematikai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, liepos 27. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

62. Visą šią savaitę dėl hepatito galima išsitirti pigiau: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, liepos 24. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.siauliutlk.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/


 87 

63. Visą šią savaitę dėl hepatito galima išsitirti pigiau: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2017, liepos 24. – Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt> 

64. Vaikų globėjai domėjosi ŽIV/AIDS ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, liepos 14. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

65. Sukėlė paniką: ar tikrai narkotikus vartojantys asmenys į citrinas valo švirkštus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, liepos 10. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

66. Redaktoriaus žodis: (brangiausias dalykas žmogaus gyvenime yra sveikata ir laikas) Saulius 

Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2017, Nr. 38, p. 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

67. Be skiepų pažymėjimo gali neįleisti į užsienio šalį: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] Beata Bukotaite // Pasirink sparnus – 

2017. – Prieiga per internetą: <http://www.pasirinksparnus.lt> 

68. Medikai įspėja: atšilus orui bunda ligas platinančios erkės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Radviliškio rajono greitosios 

medicinos pagalbos. centras. – 2017, birželio 19. Prieiga per internetą: 

<http://www.radviliskiogmpc.lt> 

69. Vienas įprotis padės išvengti net 80 proc, infekciniį ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Moteris. – 2017, birželio 1. – 

Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

70. Tarptautinę vaikų gynimo dieną primena apie užkrečiamąsias ligas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 

2017, birželio 1. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

71. Tarptautinę vaikų gynimo dieną primena apie užkrečiamąsias ligas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, birželio 1. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

72. Tarptautinę vaikų gynimo dieną primena apie užkrečiamąsias ligas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 

2017, birželio 1. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

73. Vaikų gynimo dieną – apie užkrečiamų ligų riziką: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Diena. – 2017, birželio 1. – Prieiga per 

internetą: <http://www.diena.lt> 

74. Nusprendė, kada kompensuos skiepus nuo meningokoko infekcijos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, gegužės 31. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

75. Seminare Elektrėnuose – dėmesys tuberkuliozei ir erkių platinamoms ligoms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Būdas 

žemaičių. – 2017, gegužės 26. – Prieiga per internetą: <http://www.budas.lt> 

76. Seminare Elektrėnuose – dėmesys tuberkuliozei ir erkių platinamoms ligoms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. – Nuotr. // 

ULAC. – 2017, gegužės 25. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

77. Siekiant sumažint sergamumą meningokoku, patirtimi dalintasis su PSO ekspertais: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

LRT. – 2017, gegužės 16. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

78. Kaip kovoti su meningokokine infekcija: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2017, gegužės 16. – Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt> 

79. PSO ekspertai dalijosi patirtimi, kaip kovoti su meningokokine infekcija: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, gegužės 16. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.pasirinksparnus.lt/
http://www.radviliskiogmpc.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.budas.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/


 88 

80. Antiretrovirusinė terapija infekuotiesiems ŽIV turi būti pradėta nedelsiant: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vaistai. – 

2017, gegužės 9. – Prieiga per internetą: <http://www.vaistai.lt> 

81. Daugėja asmenų, kuriems skiriama antiretrovirusinė terapija nuo ŽIV ligos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

vlmedicina.lt. – 2017, gegužės 9. – Prieiga per internetą: <http://www.vlmedicina.lt> 

82. Lietuvoje daugėja asmenų, kuriems skiriama antiretrovirusinė terapija nuo ŽIV ligos: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Respublika. – 2017, gegužės 9. – Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

83. Lietuvoje daugėja asmenų, kuriems skiriama antiretrovirusinė terapija nuo ŽIV ligos: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

ULAC. – 2017, gegužės 9. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

84. Virusinių žarnyno infekcijų sezonas įsibėgėja. Ką daryti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Joana Tamkevičiūtė // 

Laisvas laikraštis. – 2017, gegužės 6. – Prieiga per internetą: 

<http://www.laisvaslaikrastis.lt> 

85. Europos imunizacijos savaitė baigėsi, medikų konsultacijo – ne: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, gegužės 3. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

86. Europos imunizacijos savaitę pabaigė seminaras Pakruojyje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, gegužės 2. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

87. Medicinos darbuotojų dieną medikams primena, kaip svarbu neatidėlioti skiepų / Saulius 

Čaplinskas] // ULAC. – 2017, balandžio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

88. Valstybės lėšomis vaikai Lietuvoje skiepijami nuo dvylikos ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Tavo vaikas. – 2017, 

balandžio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

89. Besiruošiančius į kelionę medikai ragina pasiskiepyti ir nuo „pamirštų“ ligų: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, balandžio 26. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

90. Valstybės lėšomis vaikai Lietuvoje skiepijami nuo dvylikos ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, balandžio 

25. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

91. Prasidėjo Europos imunizacijos savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, balandžio 24. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

92. Europos imunizacijos savaitę – ypatingas dėmesys skiepams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, balandžio 

21. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

93. Medikai įspėja: jau pabudo ligas platinančios erkės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, balandžio 11. – Prieiga 

per internetą: <http://www.ulac.lt> 

94. Į pavojų patenka daug lietuvių – gresia smegenų, nervų, širdies ir sąnarių pažeidimai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Lietuvos rytas. – 2017, balandžio 11. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

95. Besiruošiančius į kelionę medikai ragina pasiskiepyti ir nuo „pamirštų“ ligų: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 15 min. – 

2017, balandžio 26. – Prieiga per internetą: <http://www.15 min.lt> 

96. Valstybės lėšomis vaikai Lietuvoje skiepijami nuo dvylikos ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // VšĮ Lazdynų poliklinika. – 

2017, balandžio 25. – Prieiga per internetą: <http://www.VšĮ lazdynų poliklinika.lt> 

http://www.vaistai.lt/
http://www.vlmedicina.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrytas.lt/


 89 

97. Atskleidė, ar skiepuose yra embrionų dalių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Rasa Pekarskienė // Lietuvos rytas. – 

2017, balandžio 17. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

98. Šalyje plinta sveikatą alinantys virusai – kaip apsisaugoti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos rytas. – 2017, balandžio 

16. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

99. Šalyje šiek tiek padaugėjo susirgimų infekcija, užsikrečiama per maistą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, balandžio 12. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

100. Vis daugiau lietuvių tikrinasi dėl pavojingos užkrečiamosios ligos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, balandžio 9. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

101. Pavojinga infekcija užsikrėtęs kas trečias, bet štai kodėl suserga ne visi: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida 

„Labas rytas, Lietuva“. – 2017, balandžio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

102. AIDS dienos išvakarėse – paskaita ir apdovanojimai: (lapkričio 30 d. ULAC kartu su 

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka sukvietė 311 ugdymo įstaigų, kurios 

subūrė per 11 tūkst. auklėtinių, bibliotekų lankytojų ir kitų besidominčių ŽIV ir AIDS 

temomis stebėti prof. dr. Sauliaus Čaplinsko paskaitą „AIDS: geriau žinoti!”, kuri buvo 

tiesiogiai transliuojama internetu). – Nuotr. / parengė Švietimo ir komunikacijos skyrius // 

Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2017, Nr. 37, p. 3-4. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

103. Redaktoriaus žodis: (metų pradžioje vieni kitiems linkime viso ko geriausio, tačiau, 

jau žinome, kad netruks ir ne pačių smagiausių dalykų – užkrečiamųjų ligų: nerimo dėl gripo 

epidemijos, žarnyno infekcijų ar lytiškai plintančių infekcijų protrūkių) / Saulius Čaplinskas 

// Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2017, Nr. 37, p. 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

104. Minima Tarptautinė tuberkuliozės diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT.radijas. – 2017, kovo 24. – Prieiga 

per internetą: <http://www.lrt.lt> 

105. Seminaras Šilutėje – ypatingas dėmesys tuberkuliozės atvejo valdymui: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vaistai. – 

2017, kovo 22. – Prieiga per internetą: <http://www.vaistai.lt> 

106. PSO paskelbė grėsmingų bakterijų, atsparių antibiotikams, sąrašą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 

2017, kovo 6. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

107. Plačiausiai paplitusi infekcija: požymių gali ir nebūti: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Alytaus žinios. – 2017, 

kovo 25. – Prieiga per internetą: <http://www.alytaus zinios.lt> 

108. Plačiausiai paplitusi infekcija: požymių gali ir nebūti: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos sveikata. – 2017, 

kovo 24. – Prieiga per internetą: <http://www.lsveikata.lt> 

109. Liga, kurios Lietuva nesugeba suvaldyti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT radijas. – 2017, kovo 24. – Prieiga 

per internetą: <http://www.lrt.lt> 

110. Liga, kurios Lietuva nesugeba suvaldyti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT radijas. – 2017, kovo 24. – Prieiga 

per internetą: <http://www.delfi.lt> 

111. Tuberkulioze užsikrėtęs kas trečias: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. – 2017, kovo 

22. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.vaistai.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lsveikata.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/


 90 

112. Tuberkulioze užsikrėtęs kas trečias: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 2017, kovo 22. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

113. Seminaras Šilutėje – ypatingas dėmesys tuberkuliozės atvejo valdymui: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vaistai. – 

2017, kovo 22. – Prieiga per internetą: <http://www.pakruojis.lt> 

114. Papasakojo apie tuberkuliozės mastus: užsikrėtęs kas trečias: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida 

„Labas rytas, Lietuva“. – 2017, kovo 21. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

115. Mažytės erkės ir sparčiai plintančios tuberkuliozės grėsmės: : [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Viktorija Skutulienė // Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio interneto svetainė. – 2017, kovo 

21. – Prieiga per internetą: < http://www.pamarys.eu> 

116. Parodoje „Sveikata 2017“ – dėmesys ir užkrečiamosioms ligoms, ir jų profilaktikai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Gyvenimas: laikraštis Prienų ir Birštono krašto žmonėms. – 2017, kovo 15. – Prieiga per 

internetą: <http://www. gyvenimas.eu> 

117. Pavojingas Legionellos bakterijas sunaikina aukšta temperatūra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Alytus. – 

2017, kovo 13. – Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.alytus.lt> 

118. Pavojingas legioneliozės bakterijas sunaikina aukšta temperatūra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 

2017, kovo 9. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

119. Medikai įspėja dėl bundančių erkių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2017, kovo 3. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

120. Parodoje „Sveikata 2017“ – dėmesys ir užkrečiamosioms ligoms, ir jų profilaktikai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Gyvenimas: laikraštis Prienų ir Birštono krašto žmonėms. – 2017, kovo 15. – Prieiga per 

internetą: <http://www.gyvenimas.eu> 

121. Pavojinga infekcija užsikrėtęs kas trečias, bet štai kodėl suserga ne visi: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida 

„Labas rytas, Lietuva“. – 2017, kovo 21. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

122. Pirmą kartą paskelbtas antibiotikams atsparių bakterijų sąrašas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, kovo 6. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

123. Prieš kelionę pasirūpinkime skiepais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Sudūvos gidas. – 2017, kovo 3. – Prieiga per 

internetą: <http://www.suduvosgidas.lt> 

124. Prieš kelionę pasirūpinkime skiepais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vilniaus kraštas – 2017, kovo 28. – Prieiga per 

internetą: <http://www.vilniauskrastas.lt> 

125. Užfiksuota daugiau žarnyno infekcijų protrūkių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Šalčininkų visuomenės sveikatos 

biuras. – 2017, kovo 9. – Prieiga per internetą: http://www.salcininkai.lt 

126. PSO paskelbė grėsmingų bakterijų, atsparių antibiotikams, sąrašą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 15 min. – 

2017, kovo 6. – Prieiga per internetą: http://www.15 min.lt 

127. 12 bakterijų, kurių nebeveikia antibiotikai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2017, kovo 6. – Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.pakruojis.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.pamarys.eu/
http://www.svietimas.alytus.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.gyvenimas.eu/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.vilniauskrastas.lt/
http://www.salcininkai.lt/
http://www.delfi.lt/


 91 

128. Atšilus orams visų tyko nepastebimas pavojus: užsikrečiama greitai, pastebima ne iš 

karto: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // Lietuvos rytas. – 2017, kovo 3. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

129. Medikai įspėja: atšilus orui bunda ligas platinančios erkės: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Klevų alėja. 

– 2017, kovo 4. – Prieiga per internetą: <http://www.klevualeja.lt> 

130. Medikai įspėja: atšilus orui bunda ligas platinančios erkės: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 

2017, kovo 3. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

131. Pavojingas legioneliozės bakterijas sunaikina aukšta temperatūra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 

2017, kovo 9. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

132. Pavojingas Legionella bakterijas sunaikina aukšta temperatūra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, kovo 9. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

133. PSO paskelbė grėsmingų bakterijų, atsparių antibiotikams, sąrašą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, kovo 6. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

134. Seminaras „Erkių platinamos ligos ir tuberkuliozė“ sukvietė per 500 sveikatos 

specialistų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // ULAC. – 2017, kovo 28. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

135. Pavojingas legioneliozės bakterijas sunaikina aukšta temperatūra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Būdas 

Žemaičių. – 2017, kovo 10. – Prieiga per internetą: <http://www.budas.lt> 

136. Dažniausiai žarnyno infekcijų protrūkiai pernai kilo šeimose: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, kovo 8. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

137. 03 23. Kviečiama į nacionalinį sveikatos egzaminą: Su konkurso sąlygomis 

supažindina (iš kairės) — Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas, 

Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonas, visuomeninės organizacijos „Saugok 

save“ vadovė Dalia Vencevičienė ir AIDS centro darbuotoja Beata Bukotaitė / Juozas 

Elekšis // Lietuvos aidas. – 2017,vasario 28. – Prieiga per internetą: <http://www.aidas.lt> 

138. Padaugėjo gyventojų dėl ŽIV besitikrinančių savo noru: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, vasario 20. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

139. Vis daugiau žmonių savo noru pasidaro šį testą: kam didžiausia rizika užsikrėsti: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Delfi. – 2017, vasario 20\. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

140. Daugėja susirgimų ŽIV: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT radijas. – 2017, vasario 24. – Prieiga per internetą: 

<http://www.lrt.lt> 

141. Daugėja susirgimų ŽIV: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT radijas. – 2017, vasario 24. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

142. ŽIV statistika atspindi ne viską: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Vitalija Janialiauskienė. – Nuotr. // 

Panevėžio balsas. – 2017, vasario 27. – Prieiga per internetą: 

<http://www.paneveziobalsas.lt> 

143. Padaugėjo gyventojų dėl ŽIV besitikrinančių savo noru: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT. – 2017, vasario 20. – 

Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

http://www.lrytas.lt/
http://www.klevualeja.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.budas.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.aidas.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.paneveziobalsas.lt/
http://www.lrt.lt/


 92 

144. Vis daugiau lietuvių tikrinasi dėl pavojingos užkrečiamosios ligos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, vasario 21. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

145. Apie nemokamus skiepus nuo vėžį sukeliančio viruso primena ir vaistinės: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Šilutės 

naujienos. – 2017 sausio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.silutesnaujienos.lt> 

146. Prieš kelionę pasirūpinkime skiepais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Dainavos gidas.lt. – 2017, sausio 26. – Prieiga 

per internetą: <http://www.dainavosgidas.lt> 

147. Specialistas: kai kuriems žmonėms būtina pasiskiepyti nuo gripo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida 

„Labas rytas, Lietuva“. – 2017, sausio 23. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

148. Apdovanoti iniciatyvos „Švarių rankų šokis‘ 16“ nugalėtojai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 

2017, sausio 10. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

149. Apie nemokamus skiepus nuo vėžį sukeliančio viruso primena ir vaistinės: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 

2017, sausio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

150. Atsakymai į klausimus apie gripo grėsmę – tiesioginės transliacijos metu: (į 

klausimus atsakys ULAC direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas) // SAM. – 2017, sausio 

12. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

151. Atsakymai į klausimus apie ŽPV – ir išsamioje paskaitos: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2017, sausio 23. – 

Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

152. Lietuvoje padaugėjo susirgimų listerioze: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2017, sausio 19. – Prieiga per 

internetą: <http://www.sam.lt> 

153. Medikai pasiruošę atsakyti į klausimus apie žmogaus papilomos virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 

2017, sausio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

154. Meningokokinė infekcija: Lietuvos statistika išsiskiria iš visos Europos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // LRT laida 

„Labas rytas, Lietuva". – 2017, sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

155. Parodoje „ADVENTUR 2017“ – dėmesys ir sveikatai: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2017, sausio 17. – 

Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

156. „Eurovaistinė“ informuoja apie skiepus nuo vėžį sukeliančio viruso: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Eurovaistinė. 

– 2017, sausio 25. – Prieiga per internetą: <http://www.eurovaistine.lt> 

157. Prieš kelionę pasirūpinkime skiepais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vilniaus kraštas. – 2017, sausio 25. – Prieiga 

per internetą: <http://www.vilniauskrastas.lt> 

158. Apdovanosime iniciatyvos „Švarių rankų šokis‘ 16“ nugalėtojus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 5. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

159. Apdovanoti iniciatyvos „Švarių rankų šokis‘ 16“ nugalėtojai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 10. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

160. Apie nemokamus skiepus nuo vėžį sukeliančio viruso primena ir vaistinės: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 26. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

161. Atsakymai apie klausimus apie gripo grėsmę – tiesioginės transliacijos metu: 

(tiesioginė portalo DELFI konferencija, kurioje svečiavosi ir į klausimus atsakinėjo 

http://www.lrytas.lt/
http://www.silutesnaujienos.lt/
http://www.dainavosgidas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.eurovaistine.lt/
http://www.vilniauskrastas.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/


 93 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas) // ULAC. – 

2017, sausio 11. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

162. Atsakymai į klausimus apie ŽPV – ir išsamioje paskaitos: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, sausio 23. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

163. Lietuvoje padaugėjo susirgimų listerioze: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, sausio 4. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

164. Medikai pasiruošę atsakyti į klausimus apie žmogaus papilomos virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 19. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

165. Parodoje „ADVENTUR 2017“ – dėmesys ir sveikatai: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, sausio 16. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

166. Šiandien bus apdovanota per šimtą konkurso „Švarių rankų šokis‘ 16“ nugalėtojų: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

ULAC. – 2017, sausio 9. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

167. Turizmo parodoje – patarimai, kaip išvengti kelionėje tykančių infekcijų: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 24. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

168. Turizmo parodos lankytojai ULAC specialistus apibėrė klausimais: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2017, sausio 20. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

169. Atsakymai į klausimus apie ŽPV – ir išsamioje paskaitoje: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuras. – 2017, sausio 24. – Prieiga per internetą: 

<http://www.vvsb.lt> 

170. Meningokokinė infekcija: Lietuvos statistika išsiskiria iš visos Europos: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 15 min. – 

2017, sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.15 min.lt> 

171. Lietuvoje padaugėjo susirgimų listerioze: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Būdas žemaičių (Mažeikiai). – 2017, 

sausio 4. – Prieiga per internetą: <http://www.budas.lt> 

172. Šalyje šiek tiek padaugėjo susirgimų infekcija, užsikrečiama per maistą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, sausio 4. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

 

2016 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2016 

 
1. Apdovanoti visuomenę apie užkrečiamąsias ligas informuojantys žurnalistai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

žinios. – 2016, sausio 20. – Prieiga per internetą: http://www.lzinios.lt 

2. 2015 metais ŽIV infekcija diagnozuota 157 asmenims: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, vasario 3. – 

Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

3. Gripą būtina identifikuoti anksti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2016, sausio 27. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

4. Gripo epidemija: šiemet Lietuvoje siaučia ypač pavojinga viruso atmaina: [pokalbis su 

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

Antanavičius // 15 min. – 2016, vasario 3. – Prieiga per internetą: http://www.15 min.lt 

http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.vvsb.lt/
http://www.budas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.sam/
http://www.respublika/


 94 

5. Medikai ramina: gripas nėra baisesnis negu ankstesniais metais: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnius Antanavičius // 15 

min. – 2016, vasario 3. – Prieiga per internetą: http://www.15 min.lt 

6. Ministerija pritarė siūlymams dėl privalomų skiepų: bauda atims norą priešintis: (kolegijos 

posėdyje apie skiepais valdomų užkrečiamų ligų epidemiologinę situaciją ir skiepijimų 

apimtis informavo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius 

Čaplinskas) // Delfi. – 2016, sausio 26. – Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt 

7. Plinta kraujagyslėms pavojingas gripas: ligoninėse jau per 100 žmonių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // BNS. – 

2016, sausio 25. – Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt 

8. SAM kolegija pritarė siūlymams dėl privalomų skiepų: (kolegijos posėdyje apie skiepais 

valdomų užkrečiamų ligų epidemiologinę situaciją ir skiepijimų apimtis informavo 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas) // SAM. – 2016, 

sausio 26. – Prieiga per internetą: http://www. sam.lt 

9. Su globos namuose esančiais ŽIV ir hepatitu užsikrėtusiais vaikais darbuotojos bendrauja 

dėvėdamos pirštines ir apsaugines kaukes: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // BNS. – 2016, vasario 5. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

10. Tuberkuliozė pasiglemžia gyvybes: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2016, vasario 11. – Prieiga 

per internetą: http://www. respublika.lt 

11. Dabartiniai orai – idealus metas dviejų mirtinų ligų protrūkiui: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2016, sausio 

6. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

12. DELFI žurnalistei ž apdovanojimas už visuomenės informavimą sveikatos temomis: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // Delfi. – 2016, sausio 20. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

13. Gruodžio pirmąją- Pasaulinė AIDS diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Gimtasis Rokiškis. – 2016, sausio 25. – Prieiga 

per internetą: http://www.grokiskis.lt 

14. Itin šalti ir sausi orai įspėja apie didelę mirties nuo plaučių uždegimo ir gripo grėsmę: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Utenos diena. – 2016, sausio 8. – Prieiga per internetą: http://www.udiena.lt 

15. Sausi ir šalti orai grasina ligomis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Etaplius. – 2016, sausio 7. – Prieiga per internetą: 

http://www. etaplius.lt 

16. Skiepijimo pažymėjimai svarbūs ne tik vaikams ir keliautojams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2016, sausio 

15. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

17. Apdovanoti visuomenę apie užkrečiamąsias ligas informuojantys žurnalistai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2016, sausio 20. – Prieiga per internetą: http://www.ulac.lt 

18. 2015 metais ŽIV infekcija diagnozuota 157 asmenims: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, vasario 3. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

19. Europos retųjų ligų dieną medikai primena apie skiepus keliautojams: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 15 

min. – 2016, vasario 29. – Prieiga per internetą: http://www.15 min.lt 

20. Neplanuotos lauktuvės: kada skiepytis vykstant į keliones: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Provizorius. – 2016, vasario 

29. – Prieiga per internetą: http://www.provizorius.lt 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi/
http://www.delfi/
http://www.delfi/
http://www.grokiskis.lt/
http://www.udiena.lt/
http://www.delfi/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac/
http://www.provizorius.lt/


 95 

21. Prasidėjo Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, sausio 25. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

22. Skiepijimo pažymėjimai svarbūs ne tik vaikams ir keliautojams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, 

sausio 15. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

23. Skiepai nuo meningokoko infekcijos taps privalomi: [pokalbis su sveikatos apsaugos 

ministru Juru Požela, Parlamento Sveikatos reikalų komiteto vadove Dangute Mikutiene, 

Valstybinės ligonių kasos laikinu vadovu Gintaru Kacevičiumi, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos rytas. – 2016, kovo 16. – Prieiga per 

internetą: <http://www.lrytas.lt> 

24. Sveikatos apsaugos ministras: skiepai nuo meningokoko taps privalomi [pokalbis su 

sveikatos apsaugos ministru Juru Požela, Parlamento Sveikatos reikalų komiteto vadove 

Dangute Mikutiene, Valstybinės ligonių kasos laikinu vadovu Gintaru Kacevičiumi, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku] // BNS. – 2016, kovo 16. – 

Prieiga per internetą: <http://www.alfa.lt> 

25. Į Lietuvą besiruošiantiems svečiams patariama pasiskiepyti nuo erkinio encefalito: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / parengė 

Epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistai // SAM. – 2016, balandžio 19. – Prieiga per 

internetą: <http://www.sam.lt> 

26. Socialinė akcija kviečia į „Tymų“ koncertą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, balandžio 18. – Prieiga per 

internetą: <http://www.sam.lt> 

27. Tuberkuliozės skandalai mokyklose paralyžiavo valdininkiją: diskutavo Seimo Sveikatos 

reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, Seimo narė Larisa Dmitrijeva, Švietimo ir 

mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko 

pavaduotojas Antanas Matulas, Sveikatos apsaugos viceministras Valentinas Gavrilovas, 

Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius 

Ščeponavičius, komentavo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas 

/ Deimantė Zailskaitė // Lietuvos sveikata. – 2016, balandžio 7. – Prieiga per internetą: 

http://www.lsveikata.lt 

28. Kovai su tymais – socialinės akcijos koncertas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Diena. – 2016, balandžio 25. – Prieiga per 

internetą: http://www.diena.lt 

29. Pusė Lietuvoje užsikrėtusių lytiškai plintančiomis infekcijomis – jaunimas: [pokalbis su 

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

Saulytė-Rindzevičė // Mano teisės. Žmogaus teisių portalas. – 2016 05 11. – Prieiga per 

internetą: http://www.manoteises.lt 

30. Į Lietuvą besiruošiantiems svečiams patariama pasiskiepyti nuo erkinio encefalito: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / parengė] 

Epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistai // ULAC. – 2016, balandžio 8. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

31. Imunizacijos savaitės pradžią paskelbė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus“: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

ULAC. – 2016, balandžio 26. – Prieiga per internetą: http://www.ulac.lt 

32. Sergantiems cukriniu diabetu – didesnė infekcinių ligų rizika: (aiškino Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktorius, profesorius dr. Saulius Čaplinskas) // ULAC. – 2016, balandžio 6. 

– Prieiga per internetą: http://www.ulac.lt 

33. Tarptautinę imunizacijos savaitę – didžiausias dėmesys tymams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / parengė] 

Imunoprofilaktikos skyriaus specialistai // ULAC. – 2016, balandžio 28. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

http://www.ulac/
http://www.ulac/
http://www.lrytas/
http://www.alfa/
http://www.sam.lt/
http://www.sam/
http://www.lsveikata.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.manoteises.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac/
http://www.ulac/


 96 

34. Redaktoriaus žodis: rikiuojame statistiką, rengiame ataskaitas, epidemiologinius žemėlapius, 

tačiau kartais prireikia ne vienų metų kantraus ir kruopštaus darbo, kad pamatytume tam 

tikrus dėsningumus ir galėtume atsakyti į visus klausimus / Saulius Čaplinskas // 

Užkrečiamosios ligos ir AIDS – 2016, Nr. 34 (kovas). – P. 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

35. Erkinio encefalito susirgimų tik daugėja: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, medicinos entomologė dr. Milda Žygutiene] 

// Diena. – 2016, liepos 7. – Prieiga per internetą: http://www.diena.lt 

36. Informuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras: prasidėjo Europos gimdos kaklelio vėžio 

prevencijos savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku] // Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. – 2016, 

sausio 25. – Prieiga per internetą: http://www. kaunovsb.lt 

37. Prasidėjo Tarptautinė Vilniaus užkrečiamųjų ligų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė. – Nuotr. // 

SAM. – 2016, birželio 28. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

38. Prasidėjo Tarptautinė Vilniaus užkrečiamųjų ligų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė. – Nuotr. // 

ULAC. – 2016, birželio 27. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

39. Raginimas kovoti su užkrečiamosiomis ligomis – ir konferencijos rezoliucijoje: [pokalbis su 

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

Bukotaitė // SAM. – 2016, liepos 8. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

40. Sergamumas auga, bet skiepai nuo erkinio encefalito rūpi ne visiems: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi dr. Sauliumi Čaplinsku ir medicinos 

entomologe Milda Žygutiene / užrašė] Beata Bukotaitė // SAM. – 2016, liepos 8. – Prieiga 

per internetą: <http://www.sam.lt> 

41. Sergamumas auga, bet skiepai nuo erkinio encefalito rūpi ne visiems: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi dr. Sauliumi Čaplinsku ir medicinos 

entomologe Milda Žygutiene / užrašė] Beata Bukotaitė // ULAC. – 2016, liepos 7. – Prieiga 

per internetą: <http://www.ulac.lt> 

42. Sergančiųjų erkiniu encefalitu nuolat daugėja: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2016, liepos 12. – 

Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

43. Vyko seminaras apie tuberkuliozės prevenciją: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / parengė] Joana Korabliovienė // 

ULAC. – 2016, gegužės 30. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

44. Tarptautinę imunizacijos savaitę – didžiausias dėmesys tymams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Švietimo ir 

komunikacijos skyriaus vedėja Beata Bukotaitė. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos. – 2016, 

Nr. 35 – P. 7-8. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

45. Tarptautinė Vilniaus užkrečiamųjų ligų savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Švietimo ir komunikacijos 

skyriaus vedėja Beata Bukotaitė. – Nuotr. // Užkrečiamosios ligos. – 2016, Nr. 35 – P. 1-2. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

46. Vasara – kelionių ir nuotykių metas, tačiau, kad atostogos būtų malonios, sveikata 

pasirūpinti būtina iš anksto / Saulius Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos. – 2016, Nr. 35 – P. 

1. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

47. Mergaitės bus nemokamai skiepijamos nuo gimdos kaklelio vėžio: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] / // ELTA. – 

2016, rugpjūčio 20. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

48. Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija šiemet vyks Panevėžyje: [pokalbis su ULAC 

direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, rugsėjo 20. – Prieiga per 

internetą: <http://www.sam.lt> 

http://www.ulac.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.sam/
http://www.ulac/
http://www.sam/
http://www.sam/
http://www.ulac/
http://www.respublika/
http://www.ulac/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.sam.lt/


 97 

49. ULAC pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Kinijos ligų prevencijos centru: 

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

SAM. – 2016, rugsėjo 21. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

50. Būsimiems vyrams pasakojo apie  lytiškai plintančias infekcijas: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // 

SAM. – 2016, spalio 31. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

51. Informaciniame biuletenyje – užkrečiamosios ligos ir jų prevencija: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Gintarė Banevičiūtė // ULAC. – 2016, rugpjūčio 23. – Prieiga per internetą: 

http://www.ulac.lt 

52. Mergaitėms nemokami skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] / Gintarė Bazevičiūtė // ULAC. – 

2016, rugpjūčio 19. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

53. Minima Pasaulinė hepatito diena: (liepos 28-ąją minimas pasaulinė hepatito diena, kurios 

šūkis „Venkite hepatito. Nedelskite“): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] ULAC ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitų 

priežiūros skyrius // Pozityvus gyvenimas. – 2016, liepos 26. – Prieiga per internetą: 

<http://www.pozityvusgyvenimas.lt> 

54. Miuziklo RENT komanda domėjosi ŽIV ir AIDS: [pokalbis su ULAC direktoriumi prof. dr. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bazevičiūtė]. – Nuotr. // ULAC. – 2016, rugpjūčio 26. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

55. Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje – ypatingas dėmesys ir medikų skiepams: 

[pokalbis su ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bazevičiūtė. 

– Nuotr. // SAM. – 2016, rugsėjo 28. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

56. Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje – ypatingas dėmesys ir medikų skiepams: 

[pokalbis su ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bazevičiūtė. 

– Nuotr. // ULAC. – 2016, rugsėjo 28. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

57. Naujas leidinys apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bazevičiūtė 

// SAM. – 2016, spalio 18. – Prieiga per internetą: http://www.sam.lt 

58. Seminaras „Tuberkuliozė grasina. Kokių priemonių imsitės?“ sukvietė daugiau nei 300 

medikų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi dr. Sauliumi 

Čaplinsku]. – Nuotr. / Gintarė Bazevičiūtė // ULAC. – 2016, rugpjūčio 19. – Prieiga per 

internetą: <http://www.ulac.lt> 

59. Skiepų problema aptarta SAM kolegijoje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Gydytojų žinios. – 2016, vasario 2, p.3,5. 

– Prieiga per internetą: <http://www.gydytojuzinios.lt> 

60. Sveikatos apsaugos ministerija ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras medikus ragina 

pasiskiepyti nuo gripo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bazevičiūtė // SAM. – 2016, spalio 25. – 

Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

61. ULAC pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Kinijos ligų prevencijos centru: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gintarė Bazevičiūtė // ULAC. – 2016, rugsėjo 8. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

62. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras medikus ragina pasiskiepyti nuo gripo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Gintarė Bazevičiūtė // ULAC. – 2016, spalio 11. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

63. Atsakas tikintiems, kad skiepai gaminami iš embrionų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Rasa Pekarskienė // Lietuvos 

rytas. – 2016, lapkričio 15. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac/
http://www.pozityvusgyvenimas/
http://www.ulac.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.ulac/
http://www.gydytojuzinios/
http://www.sam/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac/
http://www.lrytas.lt/


 98 

64. Atskleidė, ar skiepuose yra embrionų dalių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Rasa Pekarskienė // LRT. – 2016, lapkričio 

15. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

65. Išgydomos infekcijos gali tapti mirtinos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Respublika. – 2016, lapkričio 18. – Prieiga 

per internetą: http://www.respublika.lt 

66. Kalbos, kad skiepuose yra embriono dalių, medikams kelia šypsnį: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Rasa 

Pekarskienė // Diena. – 2016, lapkričio 15. – Prieiga per internetą: <http://www.diena.lt> 

67. Raginimas atsakingai skirti ir vartoti antibiotikus / prof. dr. Saulius Čaplinskas // SAM. – 

2016, lapkričio 15. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

68. Specialistai iš PSO ir JAV Ligų prevencijos ir kontrolės centro: nėščiosioms būtina skiepytis 

nuo gripo: [pokalbis su ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, 

lapkričio 2. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

69. Tarpsektorinėje diskusijoje ŽIV tema – aktualijos ir ateities prioritetai: [pokalbis su 

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

– 2016, lapkričio 30. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

70. ULAC delegacijai iš Ukrainos pristatė valstybinę ŽIV/AIDS prevencijos ir kontrolės 

politiką: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // SAM. – 2016, lapkričio 30. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

71. Vyksta Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, lapkričio 22. – Prieiga 

per internetą: <http://www.sam.lt> 

72. Sveikiname iniciatyvos „Švarių rankų šokis 16“ nugalėtojus: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // SAM. – 2016, 

gruodžio 14. – Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt> 

73. Būsimiems vyrams pasakojo apie  lytiškai plintančias infekcijas: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // 

ULAC. – 2016, spalio 28. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

74. Naujame plakate – aktuali informacija apie  nemokamus skiepus nuo ŽPV: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. 

– 2016, gruodžio 8. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

75. Prasidėjo Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, lapkričio 18. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

76. Raginimas atsakingai skirti ir vartoti antibiotikus / Saulius Čaplinskas // ULAC. – 2016, 

lapkričio 14. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

77. Specialistai iš PSO ir JA Vyksta Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 

2016, lapkričio 21. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

78. Sveikiname iniciatyvos „Švarių rankų šokis 16“ nugalėtojus: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, 

gruodžio 5. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

79. Švarių rankų šokio konkursas padėjo vaikams mokytis higienos: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, 

lapkričio 14. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

80. Tarpsektorinėje diskusijoje ŽIV tema – aktualijos ir ateities prioritetai: [pokalbis su 

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

– 2016, lapkričio 28. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

81. ULAC delegacijai iš Ukrainos pristatė valstybinę ŽIV/AIDS prevencijos ir kontrolės 

politiką: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // ULAC. – 2016, lapkričio 29. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

http://www.lrt.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.sam/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/


 99 

82. Virusinių žarnyno infekcijų sezonas įsibėgėja. Ką daryti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, gruodžio 9. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

83. Vyksta Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2016, lapkričio 21. – Prieiga 

per internetą: <http://www.ulac.lt> 

84. Mergaitėms - nemokami skiepai nuo žmogaus papilomos viruso: [pokalbis su ULAC 

direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / parengė] Beata Bukotaitė // Užkrečiamosios 

ligos. – 2016, Nr. 36, p. 3. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

85. Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje – ypatingas dėmesys ir medikų skiepams: 

[pokalbis su ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / parengė] Beata Bukotaitė // 

Užkrečiamosios ligos. – 2016, Nr. 36, p. 1-2. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

86. Naujas leidinys apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis: [pokalbis su ULAC 

direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / parengė] Gintarė Bazevičiūtė // Užkrečiamosios 

ligos. – 2016, Nr. 36, p. 2. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

87. Redaktoriaus žodis: (sveikata – ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko) / Saulius Čaplinskas  

// Užkrečiamosios ligos. – 2016, Nr. 36, p. 1. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

 

2015 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2015 

 
1. Lietuvos gyventojų informuotumas apie užkrečiamąsias ligas – apklausos rezultatai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

Lietuvos žinios. – 2015, gegužės 9. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

2. Nepagydomas virusas grasina paaugliams: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Eglė Juozėnaitė. – Nuotr. // Vakaro 

žinios. – 2015, gegužės 16, p.5. 

3. Liūdnos linksmų atostogų romanų pasekmės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Valentina Jakimavičienė. 

– Nuotr. // Lietuvos žinios. – 2015, rugpjūčio 29. – Prieiga per internetą: 

<http://www.lzinios.lt> 

4. Bendras akademinės bendruomenės atstovų kreipimasis į medikus / prof. dr. Saulius 

Čaplinskas,Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, prof. dr. Gražina Stanislava 

Drąsutienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Akušerijos ir 

ginekologijos centro direktorė, prof. dr. Auksė Mickienė, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Infekcinių ligų klinikos vadovė, 

prof. dr. Arvydas Ambrozaitis, Vilniaus universiteto Infekcinių, krūtinės ligų, 

dermatovenerologijos ir alergologijos klinikos vedėjas, prof. dr. Rūta Nadišauskienė, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos 

klinikos vadovė, prof. dr. Leonas Valius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno 

klinikų Šeimos medicinos klinikos vadovas, prof. dr. Kornelija Mačiulienė, VšĮ 

„Vilniaus gimdymo namai“ direktorė, prof. dr. Nijolė Drazdienė, Vilniaus universiteto 

vaikų ligoninės Neonatologijos centro gydytoja-konsultantė, dr. Sonata Varvuolytė, 

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos vadovė, prof. Vytautas Usonis, LR 

SAM vyriausiasis vaikų ligų gydytojas, Inga Ivaškevičienė, MD Baltijos 

imunoprofilaktikos asociacijos (BALTIPA) valdybos narė, prof. dr. Vytautas 

Kasiulevičius, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Podiplominių studijų 

prodekanas, prof. dr. Liutauras Labanauskas, Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas // 

ULAC. – 2015, spalio 22. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

5. Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijoje paskaitas skaitė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

specialistai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi 

http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.ulac.lt/


 100 

Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2015, spalio 22. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

6. Gruodžio pirmąją – Pasaulinė AIDS diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos žinios. – 2015, lapkričio 

30. – Prieiga per internetą: <http://www.lzinios.lt> 

7. Rytoj – gruodžio pirmąją – pasaulinė AIDS diena: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2015, lapkričio 30. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

8. Vyko seminaras su Kalėjimu departamentu apie užkrečiamas ligas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. 

– 2015, gruodžio 2 – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

9. Redaktoriaus žodis: jei mažiau diagnozuojame vienos ligos atvejų, kitos infekcijos 

protrūkis bendrą sergamumo užkrečiamosiomis ligomis statistiką „pataiso“ / Saulius 

Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2015, Nr. 33 (gruodis) – P. 1. – Prieiga 

per internetą: <http://www.ulac.lt> 

10. Ar žinote, kad gerinti visuomenės supratimą apie skiepų svarbą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // 

Gydytojų žinios. – 2015, balandžio 30, Nr.8, p. 5, 10. – Prieiga per internetą: 

<http://www.gydytojuzinios.lt> 

11. Dėmesys švirkščiamųjų narkotikų vartotojams: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // Gydytojų žinios. – 2015, rugpjūčio 

17. – Prieiga per internetą: <http://www.gydytojuzinios.lt> 

12. ŽIV infekcija diagnozuota 157 asmenims: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku] // Trakietis. – 2015, vasario 4. – 

Prieiga per internetą: <http://www.trakietis.lt> 

 

2014 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2014 

 
1. Pasaulinės AIDS dienos minėjime – padėka žurnalistams [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. – Nuotr.] // Delfi. – 

2013, gruodžio 2. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

2. 2013 m. Lietuvoje užregistruoti 177 nauji ŽIV infekcijos atvejai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / 

Vaistai. – 2014, vasario 10. – Prieiga per internetą: http://www.vaistai.lt 

3. 2013 m. Lietuvoje užregistruoti 177 nauji ŽIV infekcijos atvejai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / 

Vakarų ekspresas. - 2014, vasario 7. – Prieiga per internetą: http://www.ve.lt 

4. Lietuvoje užregistruoti 177 nauji ŽIV infekcijos atvejai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / Balsas. – 2014, vasario 

7. – Prieiga per internetą: http://www.balsas.lt 

5. Šiaulių apskrityje – 21 naujas ŽIV atvejis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Lina Abromavičienė // 

Šiaulių naujienos. – 2014, vasario 12. – Prieiga per internetą: 

<http://www.siauliunaujienos.lt> 

6. Kaip ir praeitais metais Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras šį rudenį parengė ir išleido 

antrąją sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje apžvalgą: redaktoriaus žodis / 

Saulius Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos ir AIDS. – 2013, Nr. 24 (lapkritis), p. 1. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

7. Pristatytas naujas leidinys – „Sergamumo užkrečiamomis ligomis Lietuvoje 2012 metais 

apžvalga: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Saulium 

http://www.ulac.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.gydytojuzinios.lt/
http://www.gydytojuzinios.lt/
http://www.trakietis.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.vaistai.lt/
http://www.ve.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.siauliunaujienos.lt/
http://www.ulac.lt/


 101 
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