
Teenekat inseneri ja spordimeest Ivar Rooksi meenutades 
 
Käesoleva artikliga meenutame tänavu suvel 76-aastasena lahkunud Ivar Rooksi 
(08.02.1933-22.06.2009). Teenekas insener ja spordimees Ivar Rooks oli tehniliste 
teaduste kandidaat põlevkivi keemias, Kohtla-Järve linna aukodanik aastast 2005, 
Valgetähe IV klassi ordeni kavaler 2004, Ida-Viru maakonna teenetemärgi omanik. 
Rooksi kireks ja hobiks oli male. Ta tuli 13-kordseks Kohtla-Järve tšempioniks 
tavamales, Eesti meistriks kirimales Kohtla-Järve võistkonna koosseisus 1979. aastal. 
Meistrikandidaadiks tavamales sai ta 1960. aastal, kirimales omas ta rahvusvahelise 
seeniormeistri nimetust ja tema Rahvusvahelise Kirimaleliidu (ICCF) reiting oli 2481. 
 
Ivar Rooksile pühendatud maleülesanne 
 
Ivar Rooksi meenutamiseks andis taas põhjust Kohtla-Järve maletreener Arvo Kruus, kes 
koostas oma kauaaegse kolleegi ja sõbra mälestuseks ühe omapärase maleülesande. Seda 
pole küll raske lahendada, kuid lahenduskäik põhineb Rooksi nimel. 
Rooksi perekonnanimes esinevad tähed R, O, O, K on kõik eesti keelsete malendite 
tähised (ratsu, oda, oda, kuningas). Viimane Rooksi perekonnanime täht S küll praegusel 
ajal eesti keeles ühtki malendit ei tähista, kuid kunagi oli selgi tähel malendite 
tähistamisel oma kindel roll. 
Heino Hindre koostatud raamatus “Male Eestis” (Tallinn 1965) tsiteeritakse leheküljel 35 
Ado Grenzsteini poolt koostatud esimest eestikeelset maleraamatut (Ado Grenzstein 
„Male-õpetus“ Tartu 1883): „Malev langeb kahte jakku, nimelt ohvitseerideks ja 
soldatiteks. Ohvitseerid on need malendid, kes ülesseadmise juures kantsis seisavad... 
Kuningas, lipp ja vankrid on ülemad ohvitseerid, odamehed ja ratsamehed alamad 
ohvitseerid... Igal ohvitseeril on oma soldat, keda tema nime järele kutsutakse ja kes tema 
ees seisab...“ 
Seega ettur oli varem soldat ja Rooksi perekonnanime viimane täht on samuti malendiga 
seotud ning tänu sellele sündiski Arvo Kruusi geniaalne ülesanne Rooksi mälestuseks. 
Hiljem aitas kompositsiooni veidi kohendada Indrek Aunver, nende meeste 
ühisloominguna valmis järgmine maleprobleem. 
 
Arvo Kruus & Indrek Aunver 
Springaren 2009 
Pühendatud Ivar Rooksi mälestusele 

 
(Kc3 Ob2 Re5 eg6 eh6 / Kg8 ea2 ec5) 



Matt viie käiguga! 
 
Lahendus: 1.Rd7! a1(~) 2.Oxa1 c4 3.Ob2 Kh8 4.Kxc4+ Kg8 5.(S)h7#. Valgete malendite 
lahenduskäikudest moodustub ROOKS. 
 
Kohtlajärvelane Arvo Kruus kirjutas suvel eeltoodud maleprobleemi konstrueerimise 
aegu: „Linna maleelu tabas raske kaotus. Suri paljukordne linna maletšempion Ivar 
Rooks. Ta oli küll juba 76-aastane, kuid alati reibas. Julm haigus murdis ta maha paari 
kuuga, märtsis ta veel mängis maleklubis.“ Edasi meenutas Arvo Kruus toona: „Mind 
ühendas Rooksiga ka töö, üle 40 aasta töötasime koos põlevkivi töötlevas ettevõttes.“ 
 
Järelehüüded maakonnalehes „Põhjarannik“ 
 
Ajaleht „Põhjarannik“ meenutas lahkunut väikse artikliga „Suri legendaarne insener Ivar 
Rooks“ 26. juunil 2009: „22. juunil suri pärast rasket haigust 76-aastasena legendaarne 
tehnikainsener ja Kohtla-Järve linna aukodanik Ivar Rooks, kes pühendas oma elust üle 
poole sajandi siinse keemiatööstuse arendamisele. Rooks tuli Kohtla-Järve 
põlevkivitöötlemiskombinaati tööle pärast tehnikaülikooli lõpetamist 1956. aastal ning 
tõusis seal peatehnoloogiks ja peainseneriks just neil aastatel, mil toimus ettevõtte kiire 
areng ja laienemine.“ 
Veel saame samast „Põhjaranniku“ artiklist lugeda järgmist: „Ivar Rooks andis 2004. 
aastal välja raamatu „Esimesest Eesti põlevkivitööstusest Kiviterini“, mis kajastab 
köitvas kirjastiilis selle tööstusharu ajalugu aastatel 1938-1998. Ühtlasi on see raamat ka 
üks paremaid, kuhu on nii arhiividokumentide kui kogutud mälestuste põhjal talletatud 
Kohtla-Järve linna kujunemislugu.“ 
Pikem ülevaade Ivar Rooksi töödest ja tegemistest ilmus „Põhjarannikus“ Teet Korsteni 
sulest pealkirja all „Mitmetahuline Ivar Rooks väärib tähelepanu“ 18. juulil 2009. 
Nimetatud artiklist saame lugeda: „Paljud, kel oli õnn käesoleva aasta 22. juunil igaviku 
teele läinud Ivar Rooksi suurepärase isikuga kokku puutuda, rõhutavad tema taktitunnet 
ja äärmist tagasihoidlikkust. Nii pole ka tema raamatus peategelaseks Kohtla-Järve 
põlevkivitöötlemiskombinaadi hiilgeaegadel peatehnoloogiks ja peainseneriks olnud 
autor, vaid põneva ajalooga linn ning sellele linnale tuntust toonud tööstus.“ 
Nimetatud artikkel toobki seejärel ära mitmed huvitavad palad Ivar Rooksi koostatud 
raamatust „Esimesest Eesti põlevkivitööstusest Kiviterini“. Kõike siinkohal tsiteerima ei 
hakka, kel asja vastu huvi tekkis, see leiab eelmainitud artiklid internetist ja võib tutvuda 
ka mainitud raamatuga põlevkivilinna ajaloost. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


