საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI ყრილობის
ოქმი
2013 წლის 2 ნოემბერი

sxdomas eswrebodnen:
იხ. დანართი # 1 (ყრილობის მონაწილეთა სია)

dRis wesrigi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ყრილობის გახსნა;
გ. ნიკოლაძის საპრემიო კომისიის მოხსენება, ფინალისტების დასახელება;
საარჩევნო კომისიის არჩევა;
სათათბიროს გაფართოებულ სხდომაზე გ. ნიკოლაძის პრემიის გამარჯვებულის არჩევა
ფარული კენჭისყრით;
გ. ნიკოლაძის პრემიის გამარჯვებულის დაჯილდოება;
ახალი სათათბიროს არჩევა;
ახლადარჩეული სათათბიროს უფლებამოსილების დამტკიცება;
ახლადარჩეული სათათბიროს სხდომა.

1. moismines:
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტის რ. დუდუჩავას, მათემატიკოსთა
ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის დ. ნატროშვილის და ხაზინადარის ლ. სიგუას მოკლე
ანგარიშები. 2009-2013 წლებში საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირმა საფუძველი ჩაუყარა
„საქართველოს მათემატიკოსთა ყოველწლიური კონფერენციების“ ჩატარებას. ამ წლების
განმავლობაში მოხერხდა და დაიფარა, როგორც მსოფლიო ასევე ევროპის მათემატიკოსთა
საზოგადოებების მიმართ დავალიანებები.

daadgines:
ბოლო ოთხ წელიწადში საქართველოს მატემატიკოსთა კავშირის მიერ გაწეული მოშაობა შეფასდეს
დადებითად.

2. moismines:
გ. ნიკოლაძის საპრემიო კომისიის თავმჯდომარემ ვ. ტარიელაძემ აღნიშნა, რომ პრემიაზე
შემოტანილი იყო
1. შალვა ზვიადაძის შრომათა ციკლი: On generalizations of a theorem of Ferenc Lukacs, On some
properties of double conjugate trigonometric fourier series, On some properties conjugate
trigonometric Fourier series;
2. გიორგი ტეფნაძის შრომათა ციკლი: Fejér Means of Vilenkin–Fourier Series; On the Maximal
Operators of Vilenkin-Fejér Means; On the Maximal Operators of Vilenkin–Fejér Means on Hardy
Spaces; On the Maximal Operators of Walsh–Kaczmarz–Fejér Means.
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ვ. ტარიელაძემ დამსწრე საზოგადოებას გააცნო საპრემიო კომისიის გადაწყვეტილება, კერძოდ
აღნიშნა, რომ ორივე წარდგინება აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და ორივე კონკურსანტი დაასახელა
ფინალისტებად.

daadgines:
ვინაიდან ერთ-ერთი კონკურსანტი საპატიო მიზეზების გამო ვერ მოახერხებდა მოხსენებაზე
გამოსვლას, ამიტომ პირდაპირ ჩატარებულიყო კენჭისყრა.

3. moismines:
დასახელდა საარჩევნო კომისია, შემდეგი შემადგენლობა: თ. ბოკელევაძე (თავმჯდომარე);
დ. უგულავა; შ. მახარაძე

daadgines:
კომისიის დამტკიცება მოხდა ღია კენჭისყრით. კომისიის დასახელებულ შემადგენლობას მხარი
დაუჭირა დამსწრე საზოგადოებამ ერთხმად.

4. ჩატარდა ფარულიკენჭისყრა.
moismines:
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თ. ბოკელავაძის დასკვნა:
დაიბეჭდა 45 ბიულეტენი. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 41 მონაწილემ.
შალვა ზვიადაძემ მიიღო 40 ხმა.
გიორგი ტეფნაძემ მიიღო 41 ხმა.

daadgines:
გამოავლინდა გ. ნიკოლაძის პრემიის გამარჯვებული, ერთი ხმით გაიმარჯვა გ. ტეფნაძემ.

5.

ვინაიდან გამარჯვებული არ იმყოფებოდა საქართველოში, ამიტომ გ. ნიკოლაძის პრემიის

გამარჯვებულის დაჯილდოება გადაიდო.

6. moismines:
როლანდ დუდუჩავამ წაიკითხა სათათბიროს კანდიდატთა სია
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

აშორდია მალხაზი
ბალაძე ვლადიმერი
ბერიძე ანზორი
ბოკელავაძე თენგიზი
ბუჩუკური თენგიზი
გიორგობიანი გიორგი
გოგინავა უშანგი
გოგიშვილი გურამი
დავითაშვილი თინათინი

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ვეფხვაძე თეიმურაზი
კვარაცხელია ვახტანგი
ლაშხი სანდრო
მახარაძე შოთა
მელაძე ჰამლეტი
ნატროშვილი დავითი
ონიანი გიორგი
სიგუა ლევანი
სოხაძე გია
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19.
20.
21.
22.
23.

ტარიელაძე ვაჟა
ტეფნაძე გიორგი
უგულავა დუგლასი
ფაცაცია მზევინარი
ფურთუხია ომარი

24.
25.
26.
27.
28.

ქადეიშვილი თორნიკე
ჩინჩალაძე ნატალია
ცაავა მედეა
ჭკადუა ოთარი
ხელაძე შადიმანი

ჩატარდა ფარული კენჭისყრა.

moismines:
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თ. ბოკელავაძის დასკვნა:
დაიბეჭდა 45 ბიულეტენი. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 41 მონაწილემ.
ხმები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
1. სოხაძე გია - 40 ხმა
16. ჩინჩალაძე ნატალია - 39 ხმა
2. ნატროშვილი დავითი - 41 ხმა
17. სიგუა ლევანი - 39 ხმა
3. ბუჩუკური თენგიზი - 40 ხმა
18. ჭკადუა ოთარი - 40 ხმა
4. დავითაშვილი თინათინი - 39 ხმა
19. ცაავა მედეა - 35 ხმა
5. ქადეიშვილი თორნიკე - 41 ხმა
20. ფურთუხია ომარი - 39 ხმა
6. უგულავა დუგლასი - 40 ხმა
21. მელაძე ჰამლეტი - 40 ხმა
7. კვარაცხელია ვახტანგი - 40 ხმა
22. აშორდია მალხაზი - 39 ხმა
8. გოგიშვილი გურამი - 41 ხმა
23. ვეფხვაძე თეიმურაზი - 36 ხმა
9. ბერიძე ანზორი - 41 ხმა
24. გიორგობიანი გიორგი - 40 ხმა
10. ბალაძე ვლადიმერი - 39 ხმა
25. მახარაძე შოთა - 38 ხმა
11. ონიანი გიორგი - 40 ხმა
26. ტარიელაძე ვაჟა - 37 ხმა
12. ბოკელავაძე თენგიზი - 40 ხმა
27. ხელაძე შადიმანი - 27 ხმა
13. ფაცაცია მზევინარი - 39 ხმა
28. ტეფნაძე გიორგი - 31 ხმა
14. გოგინავა უშანგი - 37 ხმა
29. ლაშხი სანდრო - 31 ხმა
შესაბამისად საქართველოს მათამატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრებად არჩეულ იქნენ:
1. აშორდია მალხაზი
2. ბალაძე ვლადიმერი
3. ბერიძე ანზორი
4. ბოკელავაძე თენგიზი
5. ბუჩუკური თენგიზი
6. გიორგობიანი გიორგი
7. გოგინავა უშანგი
8. გოგიშვილი გურამი
9. დავითაშვილი თინათინი
10. კვარაცხელია ვახტანგი
11. მახარაძე შოთა
12. მელაძე ჰამლეტი

13. ნატროშვილი დავითი
14. ონიანი გიორგი
15. სიგუა ლევანი
16. სოხაძე გია
17. ტარიელაძე ვაჟა
18. უგულავა დუგლასი
19. ფაცაცია მზევინარი
20. ფურთუხია ომარი
21. ქადეიშვილი თორნიკე
22. ჩინჩალაძე ნატალია
23. ჭკადუა ოთარი

daadgines:
დამტკიცდეს სათათბირო დასახელებული შემადგნენლობით.
ჩატარდა ახლადარჩეული სათათბიროს სხდომა, რომელზეც დასახელებული იყო:
ა) სმკ-ს პრეზიდენტის კანდიდატად როლანდ დუდუჩავა
ბ) 2 ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატებად ოთარ ჭკადუა და თინათინ დავითაშვილი
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გ) სწავლული მდივნის არჩევნები გადაიდო შემდეგ სათათბიროს სხდომამდე
დ) მათემატიკოსთა ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის კანდიდატად - დავით ნატროშვილი
დ) მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეებად დასახელებული იყვნენ:
• მათემატიკური განათლებისა და მათემატიკის ისტორიის კომისიის - გურამ გოგიშვილი
• მათემატიკის განვითარებისა და მეცნიერული კონტაქტების კომისიის - ვაჟა ტარიელაძე
• საგამომცემლო კომისიის თავმჯდომარე - ჰამლეტ მელაძე
• უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე - გრიგორ სოხაძე
• საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე - ლევან სიგუა
• ინფორმაციის კომისიის თავმჯდომარე - თენგიზ ბუჩუკური
• მათემატიკური შეჯიბრებებისა და ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის კომისიის თავმჯდომარე
- გიორგი ონიანი
• საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის თავმჯდომარე - ვახტანგ კვარაცხელია
ჩატარდა ღია კენჭისყრები. ყველა დასახელებულმა კანდიდატს ხმა მისცა სათათბიროს სრულმა
შემადგენლობამ.

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი

რ. დუდუჩავა
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