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Aivo Parring sündis 8. septembril 1940. aastal Võrumaal Veriora vallas talupidaja perekonnas. Ta sai keskhariduse Räpina
Keskkoolis, mille lõpetas 1959. aastal, ning asus õppima Tartu
Riiklikku Ülikooli (TRÜ). 1964. aastal lõpetas ta TRÜ füüsikamatemaatikateaduskonna ja seejärel töötas Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika instituudis insenerina (1964–1965). 1965.
aastal astus Aivo Parring TRÜ algebra ja geomeetria kateedri
aspirantuuri, mille lõpetas 1969. aastal. Aspirantuuri ajal töötas
ta TRÜ algebra ja geomeetria kateedri assistendina (1965, 1969).
Pärast aspirantuuri jätkas Aivo Parring tööd TRÜ algebra ja geomeetria kateedri vanemõpetajana (1969–1973, 1975–1979) ja matemaatilise analüüsi kateedri vanemõpetajana (1973–1975). 1975.
aastal kaitses ta Tartus kandidaadiväitekirja diferentsiaalgeomeetria teemal “Aﬁinse-sümplektilise ruumi sümplektiliste tasandite muutkonnad ja nende siseseostused” ning talle anti füüsikamatemaatikakandidaadi teaduskraad. Aastatel 1979–1999 töötas
Aivo Parring TRÜ algebra ja geomeetria kateedris ja hiljem 2002–
2006 TÜ Puhta matemaatika instituudis dotsendina ning 1999–2002
oli ta Puhta matemaatika instituudi lektor. Aivo Parring võttis
osa õppejõu kvaliﬁkatsiooni tõstmise kursustest Moskva Riikliku
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Ülikoolis (1972, 1979) ja Kaasani Riiklikus Ülikoolis (1985). Aastatel 1976–1981 oli ta TRÜ matemaatikateaduskonna ühiskondlik
prodekaan õppetöö alal. Tartu Ülikool tunnustas Aivo Parringut
rektori tänukirjadega ja väikese medaliga.
Aivo Parringu uurimisvaldkonnaks diferentsiaalgeomeetrias oli
seostuste teooria ja sümplektiline geomeetria. Ta uuris 2m-mõõtmeliste sümplektiliste alamruumide parvi 2n-mõõtmelises aﬁinsessümplektilises ruumis, vaadeldes neid parvi vektorkihtkondadena.
Aivo Parring kasutas vektorkihtkonna siseseostuse kõverust ja
väänet ülalpool mainitud 2m-mõõtmeliste sümplektiliste alamruumide parve geomeetria uurimiseks ja ta tuletas selle parve struktuurivõrrandeid. Ta uuris diferentseeruvate muutkondade kõrgemat
järku lineaarseostusi.
Aivo Parring õpetas põhiliselt geomeetriat, mille erinevaid
kursusi ta luges kõigi aastate jooksul. Ta luges analüütilist geomeetriat, geomeetria aluseid, pseudoeukleidiliste ruumide teooriat,
algebra ja geomeetria kursust ning projektiivset geomeetriat. Ta on
koostanud veebikonspektid “Algebra ja geomeetria”, “Geomeetria
I”, “Geomeetria II” ja need on üliõpilaste seas väga kõrgelt
hinnatud.
Aivo Parring juhendas mitmeid lõputöid ja üliõpilaste sõnade
järgi oli ta pühendunud juhendaja. Aivo Parringul oli hea huumorimeel, mis meeldis üliõpilastele ja kolleegidele. Prodekaani ametis oli
ta täpne ja täpsust nõudev. Õppejõuna oli ta nõudlik ja õiglane. Ta
pidas oluliseks oma sünnikodu, kodukohta ja sealseid kaaslasi, ta oli
oluliseks toeks oma emale, kui sellel olid rasked ajad. Aivo Parring
jääb kolleegide mällu, kui toetavalt abistav, lahkelt kogemusi jagav,
igas olukorras rahu säilitav kolleeg.
Viktor Abramov
Tartu Ülikool
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