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Petras I 
Gyveno 1672-
1725m. Jis buvo 
Rusijos caras nuo 
1682m., ir
pirmasis Rusijos
imperatorius
1721m. – 1725m.



Sosto paveldėjimas
Būdamas 10 metų Petras I 

tituluojamas caru. 

Kadangi jis buvo nepilnametis, jo 

sesuo Sofija tapo jo regente.

1689 m . Sofija buvo nuversta ir

ištremta į vienuolyną, o valdymas 

atiteko broliams Petrui ir Ivanui.

1696 m . mirus carui Ivanui V, Petras
I-asis tapo monarchu.



Valdymas ir politika
• Petras I-asis padarė Rusiją klestinčia Europos 

valstybe.

• Rusai buvo išsiųsti į Europą, kad gautų gerą 
išsilavinimą ir išmoktų įvairių menų bei profesijų. 

• Petras I-asis ėmėsi didelių reformų:

 sukūrė reguliariąją armiją ir laivyną

 bažnyčia buvo paskelbta kaip šalies 
administracinis ir teritorinis vienetas

 reorganizavo vykdomąją valdžią

 Įvedė naują asmens mokestį



Šiaurės  karas
• Petras I sutelkė visą savo dėmesį į Rusijos 

imperijos įsigalėjimą jūrose.

• Jis siekė, kad Rusija įgautų Baltijos jūros kontrolę, 
kurią tuo metu jau apie šimtmetį 
kontroliavo Švedija. 

• Narvos mūšyje 1700 m. rusai pralaimėjo 
švedams. Po šio mūšio Švedijos karalius nukreipė 
dėmesį į kitus priešus. Tuomet Petras I atstatė 
Rusijos armiją. Galiausiai karas tarp Rusijos ir 
Švedijos išsisprendė Poltavoje, kur 1709 m. 
švedų armija buvo visiškai sumušta.



Pasiekimai
Kuomet Petras I grįžo į Rusiją iš 
kelionės po Vakarų Europą, jis pradėjo 
vykdyti reformas skirtas modernizuoti 
bei vakarietizuoti Rusijos valstybę. Jis 
padarė Rusiją modernesne šalimi.
Išleido įstatymą nusikirpti barzdas, 
liepė rengtis vakarietiškai, skatino 
rūkyti ir gerti kavą. Taip pat įvedė 
Julijaus kalendorių ir modernizavo 
rusų abėcėlę.



Apibendrinimas
•Petras I rūpinosi kultūriniu Rusijos 
gyvenimu ir jo pakėlimu.

•Sutvirtinęs kariuomenę ir laivyną 
sutriuškino daugybę priešų.

• Jo vykdyta pertvarkymo politika
pradėjo naują Rusijos istorijos 
epochą.



Ačiū už dėmesį!



Informacijos šaltiniai
• http://www.arzinai.lt/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2294:kas-
toks-buvo-petras-
pirmasis&catid=67:zymus-
zmones&Itemid=643

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_I

• http://www.biografas.lt/biografija/47-
petras-i-didysis
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