
 
Gediminas (valdė ~1315 – 1341). 

 
Vyteniui mirus Lietuvą ėmė valdyti Gediminas. Mes nežinome, kieno sūnus buvo Gediminas, ir ar 
jis buvo Vyteniui giminingas. Tačiau gerai žinome, kad jis buvo 
vienas geriausių ir gudriausių Lietuvos valdovų ir su juo prasidėjo 
Gediminaičių dinastija.  
 

Gedimino atvaizdas Lietuovs 50 Lt monetoje (iš wikipedia) 
 
Gedimino diplomatinė veikla. 
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okėti.  

Gediminui pasisekė įgyti popiežiaus ir vakarų pasitikėjimą 
lietuviais, nors jis ir nesikrikštijo. Gediminas laiškais įtikino 
krikščionišką pasaulį, kad kryžiuočiai yra grobikai, kurie tik nori 
turto ir vien tik trukdo Lietuvai krikštytis. Jis pasikvietė europiečius 
amatininkus gyventi Lietuvoje, duodamas jiems įvairių lengvatų. 
Pvz., jie neturėjo mokėti mokesčių, o Europos kraštuose 
amatininkai turėjo mokesčius m
 
Vilnius. 
Gediminui valdant, Vilnius gerokai išaugo.Ypač daug ten apsigyveno kitataučių. Tuo būdu, Lietuva 
tapo europiečiams geriau pažįstama ir jie pradėjo abejoti kryžiuočių teise pulti Lietuvą.  
 
Lietuvos sienos. 
Gediminas praplėtė Lietuvos sienas į pietus ir rytus. Jam valdant, Lietuvos žemės išaugo trečdaliu 
savo dydžio. Gediminas tai darė dvejopai. Pirma, jis išleisdavo savo vaikus susituokti su kitų 
valstybių valdovais ar valdovų vaikais, o šie prisiekdavo jam ištikimybę ir mokėdavo jam, kad jis 
juos apgintų. Antra, jis kovodavo ir, nugalėjęs priešą, paskirdavo savo giminaitį ar vaiką ten valdyti. 
 
Lietuvos vakarinė siena nepasikeitė – Gediminas neįstengė sunaikinti kryžiuočių pilių ant Nemuno 
kranto. Bet ir kryžiuočiai neįstengė gilyn į Lietuvą įsiveržti, nors kovų Žemaitijoje tais laikais būta 
daug. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Gediminas pakeitė europiečių nuomonę apie Lietuvą ir kryžiuočius? 
 
2. Nupiešk Gedimino laikų Lietuvos žemėlapį ir pažymėk Brestą, Minską, Polocką ir Vitebską. 

Kuo reikšmingos šios žemės Gedimino laikais? 
 
3. Kokiais būdais Gediminas praplėtė Lietuvos sienas? 
 
4. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Gedimino, pažymėdamas tik vieną - Saulės mūšio - 
datą, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki 
Gedimino. 
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