
Jogaila (valdė 1377 - 1401) 
 
Dovydiškių sutartis. 
Algirdas mirė prieš Kęstutį. Didžiojo Kunigaikščio vietą užėmė sūnus Jogaila. Jogaila norėjo 
susitarti su kryžiuočiais, nes bijojo, kad jo broliai bandys jį nuversti nuo sosto. Jis pasirašė slaptą 
sutartį su kryžiuočiais, kurioje kryžiuočiai pažadėjo nepulti Jogailos žemių (reiškia, nesudaryti 
sąjungos su Jogailos broliais). Savo ruožtu, Jogaila turėjo sutikti, kad dėdei Kęstučiui nepadės, jei 
kryžiuočiai jį puls. Ši slapta sutartis vadinasi Dovydiškių sutartis. 
 

Kęstučio mirtis. 
Kryžiuočiai tyčia apie šią sutartį Kęstučiui 
pranešė, kad iškiltų nesantaika tarp Jogailos 
ir Kęstučio. Kęstutis pašalino Jogailą iš 
Vilniaus. Jogaila su kryžiuočiais puolė Vilnių 
ir, užėmęs Vilnių, užėmė taip pat ir Trakus, 
kur Kęstutis gyveno. Surinkę kariuomenę, 
Kęstutis su Vytautu nužygiavo į Trakus juos 
atsiimti. Bet kova neįvyko, nes Jogaila 
pasikvietė juos į vidų pasitarti.  
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Nors Jogaila buvo pažadėjęs jų neliesti, jis 
suėmė juos ir įkalino pilies rūsy.  
 
Jogaila (iš wikipedia) 
 
Kalėjime Kęstutis buvo nužudytas. Kas tai 
padarė lieka paslaptis, bet manoma, kad jį 
liepė nužudyti Algirdo žmona, Julijona, kuri 
norėjo užtikrinti Lietuvos valdžią savo 
sūnums. Vytauto laukė tas pats likimas – jis 

buvo nugabentas į tą patį bokštą, kur buvo nužudytas jo tėvas, Jis buvo stipriai saugomas. Tačiau jo 
žmona, Ona, jį lankydama, liepė Vytautą apsivilkti tarnaitės rūbais ir tuo būdu jis pabėgo.  
 
Vytautui truko maždaug devyniolika metų perimti Lietuvos valdžią į savo rankas. Tame tarpe 
Jogaila valdė Lietuvą.  
 
Krėvos aktas. 
Jogaila nesijautė saugus savo soste. Jo brolis vis dar kėsinosi į Į Lietuvos sostą taip pat kėsinosi 
Vytautas, kuris buvo pabėgęs pas kryžiuočius sąjungininkų ieškoti. Iškart Jogaila svarstė vesti 
Maskvos karalaitę ir, priėmus stačiatikių tikėjimą, sudaryti sąjungą su rusais. Tačiau suprato, kad 
kovoj su kryžiuočiais būtų gudriau tapti kataliku.  
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Todėl Jogaila vedė Lenkijos karalaitę Jadvygą (keturiolikos metų mergaitę) ir buvo išrinktas 
Lenkijos karaliumi. Tapdamas Lenkijos karaliumi, jis turėjo prižadėti padaryti Lietuvą Lenkijos 
dalimi. Ši sutartis vadinasi Krėvos aktu. Ta unija nebuvo įvykdyta. Pirmoji tikra unija su Lenkija 
įvyko per Liublino uniją, maždaug šimta metų vėliau. 
 
Lietuvos krikštas. 
Vesdamas, Jogaila apsikrikštijo. Kad bajorai krikštytųsi, Jogaila pakrikštytiems bajorams davė tokią 
privilegiją: jie galėjo laisvai valdyti savo žemes ir neturėjo kunigaikščiui mokėti juokių mokesčių, 
tik turėjo atlikti karo tarnybą ir rūpintis pilimis. Sumažindama valdžios pajamas, ta privilegija 
susilpnino Lietuvos centrinę valdžią, bet užtikrino, kad Lietuva taptų katalikiška valstybe. 
 
Santykiai su Vytautu. 
Pusbroliai Vytautas ir Jogaila varžėsi dėl Lietuvos valdžios. Tačiau jie vykdė bendrą užsienio 
politiką. 
 
Kryžiuočiai bandė pradėti propagandos karą prieš Lietuvą. Ėmė skelbti Vakarų Europai melus apie 
Lietuvą – kad ji pagoniška ir laukinė. Norėdami pademonstruoti Lietuvos solidarumą su 
krikščioniška Lenkijos valstybe, jie paskelbė Horodlės aktus, kuriuose lenkai ir lietuviai susitarė, 
kad nerinks savo valdovo, pirma savo tarpe nepasitarę. 
 
Vytautas ir Jogaila kartu puolė kryžiuočius ir 1410 m. juos sumušė Žalgirio mūšyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Jogaila tapo Lietuvos valdovu? 
 
2. Kokie buvo santykiai tarp Jogailos ir Vytauto? Paaiškink. 
 
3. Jogaila buvo pirmas valdovas, kuris tuo pačiu metu v aldė ir Lenkiją, ir Lietuvą. Paaiškink. 
 
4. Kas buvo Krėvos aktas? Kodėl Jogaila jį pasirašė? 
 
5. Kaip Jogaila užtikrino, kad bajorai pasikrikštytų? Ar tai turėjo blogų pasekmių? 
 
6. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Jogailos ir Vytauto. 
 
7. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Jogailos, pažymėdamas vieną - Saulės mūšio - datą, 
taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Jogailos. 
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