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O godz. 10.30 premier Saulius Skvernelis spotka się z ministrem finansów Viliusem Šapoką. W spotkaniu wezmą udział również pozostali ministrowie.
O godz. 18 w Szyrwintach odbędzie się posiedzenie Rady Partii Pracy.
O godz. 16 w w Centrum Informacji Młodzieży w Samorządzie Miasta Wilna (pr. Konstitucijos 3) Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) organizuje dyskusję na temat
praktyk i możliwości wolontariatu pt. „Strategia przyszłości: jak wolontariat, praktyki i program Erasmus+ kształcą multikulturalne pokolenie”. Uczestnicy dyskusji będą mieli
szansę bezpośrednio dowiedzieć się od przedstawicieli EFHR oraz innych organizacji pozarządowych o praktykach i wolontariacie. Dyskusja odbędzie się w języku litewskim i
angielskim.
W Polsce jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Kierowcy.
1410 – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: armia polsko-litewska pod wodzą króla Władysława Jagiełły dotarła pod Malbork.
1434 – Władysław III Warneńczyk został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski.
1547 – Henryk II Walezjusz został koronowany na króla Francji.
1914 – Rząd Serbii odpowiedział na ultimatum Austro-Węgier przyjmując niemal wszystkie zawarte w nim warunki, zaznaczają jednak, że nie miał nic wspólnego z zamachem
na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
1918 – Na wiecu ludności spisko-orawskiej w Zakopanem uchwalono przyłączenie Orawy i Spiszu do Polski.
1921 – Belgia i Luksemburg zawarły układ o utworzeniu unii gospodarczej i monetarnej.
1932 – Polska i ZSRR zawarły w Moskwie pakt o nieagresji.
1939 – W ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultaty prac nad złamaniem
szyfru Enigmy.
1980 -Prezydent USA Jimmy Carter podpisał swoją doktrynę ograniczonej wojny jądrowej.
1994 – Król Jordanii Husajn I, premier Izraela Icchak Rabin i prezydent USA Bill Clinton w charakterze świadka podpisali deklarację waszyngtońską, kończącą 46-letni stan
wojny między Izraelem a Jordanią.
2000 – Samolot Concorde linii Air France runął 2 minuty po starcie na hotel Hôtelissimo w Gonesse pod Paryżem, w wyniku czego zginęło 113 osób, w tym 4 na ziemi.
2011 – Parlament Malty jako ostatni w Europie przyjął ustawę legalizującą rozwody.
2014 – Sejm RP przyjął ustawę powołującą do życia Polską Agencję Kosmiczną.
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