Ilona Kleizienė (Dokšutė) „Visada elkis taip, kaip liepia sąžinė...‘
Susipažinkime su ja iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augai, kokiomis svajonėmis
gyvenai?
- Užaugau Klaipėdoje, M.Gorkio gatvėje (prie senojo mėsos kombinato).
Turėjau gerų draugų būrelį su kurias maloniai pabendrauju ir dabar.
Kaip prabėgo mokykliniai metai?
- Mokiausi K.Donelaičio vid. mokykloje, dabar Vytauto Didžiojo
gimnazija. Mėgau sportuoti, todėl kūno kultūros mokytoja mane
kviesdavo į visas varžybas: krepšinį, plaukimą, lengvąją atletiką, PDG.
Devintoje klasėje pradėjau treniruotis lengvąją atletiką pas trenerius
Alginą ir Kazį Vilčinskus, kur susiradau savo nuostabias drauges su
kuriomis draugaujame šeimomis.
Kur studijavai po mokyklos? Kaip sekėsi?
- Studijavau Vilniaus Pedagoginiame Institute - fizinę kultūrą ir geografiją. Kartu
su Janina Špelveryte- Lapėniene, Galina Murašova, Birute Keršuliene treniravausi
pas gerb. trenerį V.Burakauską.
Ką teko dirbti baigus institutą?
- Pabaigus mokslus pradėjau dirbti K.Griniaus vid. mokykloje, kurioje dirbu iki šiol
- jau 25 metai.
Tad kodėl vis tik pasirinkai lengvąją atletiką, metimus? Gal kas turėjo įtakos
šiam pasirinkimui?
- Daugiausiai įtakos mano pasirinkimui turėjo vidurinės mokyklos, kurioje
mokiausi, kūno kultūros mokytoja, nes laimėjau Klaipėdos vidurinių mokyklų
moksleivių varžybas rutulio rungtyje.
Kokios tavo įsimintiniausios lengvosios atletikos varžybos?
- TSRS jaunimo žaidynės Leningrade.
Klausinėju vyrų paklausiu ir tavęs - kokie tavo pasiekimai pratimuose su štanga?
- Štanga spaudžiau gulėdama 75 kg, pritūpdavau su 120 kg.
Išvardink savo sportinius laimėjimus.
- Buvau Kandidatė į sporto meistrus, asmeninis pasiekimas rutulio stūmime
15m 20cm.
Kokį linksmiausią įvykį prisimeni iš sporto laikų?
- Metikų stovyklas Smalininkuose, braškių žygį su Saulium Kleiza.....
Ką gero tau davė sportas?
- Suradau savo mylimą vyrą, įsigijau sportišką specialybę.
Kiek svarbus sportas šiandien? Kokią vietą jis užima Tavo gyvenime?
- Mes esame sportininkų šeima.
Papasakok truputį daugiau apie šeimą, vaikus, kuo jie užsiima.
- Vyras - Saulius Kleiza - buvęs rutulio stūmikas, šio metu - verslininkas.
Vaikai: Mantas - vedęs, baigė LKKA (magistras), Paulius – krepšininkas, šiais metais baigė bakalaurą
LKKA.

Kokiems gyvenimo malonumams atsiduodi su didžiausiu džiaugsmu?
- Poilsiui gamtoje ir kelionėms.
Ar turi hobį?
- Mėgstu kurti grožį, o ypač gėles ir dekoratyvinius augalus. Kolekcionuoju angelus, žvakes ir servietėles.
Tavo credo.
- Visada elkis taip, kaip liepia sąžinė.
Tavo požiūris į veteranų sportą.
- Pozityvus.
Tavo mėgstamas valgis?
- Jūros gėrybės.
Kokius gėrimus mėgsti per šventes paragauti?
- Šampaną.
Keletas baigiamųjų žodžių skaitytojams.
- Stenkitės aplink pamatyti visus žmones ir juos išgirsti.

