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“1977 m., baigusi Šakių raj. Sintautų vidurinę mokyklą ir Šakių sporto mokyklą, stojau į
Kauno kūno kultūros institutą. Buvo daug stojančiųjų sporto meistrų, todėl man vilčių įstoti
nebuvo. KKI tuo metu viešėjęs Kauno politechnikumo fizinio lavinimo dėstytojas A.
Baltušnikas pradėjo mus agituoti pasirinkti studijas Kauno politechnikume. Aš ir keturios mano
draugės pasirinkome KP Autokelių statybos ir eksploatacijos specialybę”, - prisimena Regina.
“Politechnikumas ir studijos man labai patiko. Niekada nepamiršiu dėstytojų
B.
Aleksandravičiaus, G. Štukienės. Jie pasižymėjo aukšta kultūra, erudicija, gerai išmanė savo
dėstomą discipliną. Aš jiems esu už viską labai dėkinga.”
“Baigusi studijas, likau dirbti Kauno politechnikume. Mokykloje buvo labai draugiška
atmosfera. Aš net stebėjausi, kaip bendruomenė gali šitaip gražiai sutarti”.
1981 – 1987 m. Regina Motienė studijavo Kauno politechnikos institute ir įgijo
Ekonomikos ir organizavimo specialybę. Jau 35 m. ji yra Verslo ekonomikos ir vadybos,
Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo dalykų dėstytoja Kauno technikos kolegijoje. Regina
mėgiama ir vertinama studentų, savo darbe pasižymi organizuotumu ir atsakingumu, daug ir
aktyviai dirba visuomeninį darbą. Ji yra KTK ALUMNI draugijos prezidentė, Lietuvos
ekonomikos dėstytojų (LEDA) asociacijos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė,
daugelio metodinių priemonių ir straipsnių autorė.
Dirbdama Kaune, dėstytoja Regina Motienė nepamiršo savo gimtojo krašto. Šiuo metu ji
vadovauja prieš 21 metus suburtai Kauno zanavykų bendrijai, kuri puoselėja savo krašto
tradicijas, tarmę, bendradarbiauja su Šakių rajono savivaldybe ir šio regiono žmonėmis.
Nuo 2013 metų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Šakių rajono
savivaldybėje, “Aitvaro” apdovanojimų įteikimo kultūros šviesuoliams šventėje, įteikiama
Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės vardo premija jaunam talentui.
Regina Motienė yra našlaičių (trijų mergaičių ir jas auginančio 90 – mečio senelio P.
Vidrinsko iš Šakių rajono Lukšių seniūnijos) globėja. Prieššventiniu laikotarpiu dėstytoja kartu
su studentais aplanko ne tik šią šeimą, bet nepamiršta ir globos namų gyventojų. Studentų ir

dėstytojų apsilankymas švenčių laukimui suteikia naujų atspalvių.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

KTK Alumni draugijos prezidentė R. Motienė, valdybos pirmininkė D. Martišienė,
aktorė V. Kochanskytė ir valdybos narė S. Paulauskienė renginyje “Kartų tiltai”. 2015 m.

