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Uke 17

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Annonser til Li-Nytt som sendes på mail må sendes til denne adressen:
postmottak@lierne.kommune.no

INVITASJON TIL FOLKEMØTER I UKE 20
Lierne kommune inviterer til folkemøter i uke 20 som følger:
Onsdag 18. mai 2016 kl 19oo: Lierne Samfunnshus
Torsdag 19.mai 2016 kl 19oo: Sørli Samfunnshus
Følgende tema settes på dagsorden: Kommunereformen, evaluering av
rekreasjonsløyper for snøscooter, omstillingsprogrammet, revidering av arealplanen.
Sett av datoene. Endelig program kommer i Li-Nytt uken før.
Lierne kommune

LEDIG SMÅVILTJAKT PÅ AUNET, LIERNE KOMMUNESKOG
Eksklusiv småviltjakt ledig 2016-2019. Jakta tildeles høystbydende. Se fullstendig
utlysning på kommunens hjemmeside her:
https://www.lierne.kommune.no/nyheter/ledig-smaviltjakt-pa-aunet-liernekommuneskog.4555.aspx

GRUPPEMØTE LIERNE ARBEIDERPARTI
mandag 2. mai kl. 19.00 på Sørli Skole.

Velkommen !

Lierne AP

FORMANNSKAPSMØTE TIRSDAG 3. MAI 2016
Kommunestyresalen, Lierne samfunnshus, tirsdag 03.05.16 kl. 14oo
1. Regnskap for Lierne kommune 2015
2. Årsberetning for Lierne kommune 2015
Bente Estil, ordfører
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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KOMMUNESTYREMØTE TIRSDAG 3. MAI 2016
Kommunestyresalen, Lierne samfunnshus, tirsdag 03.05.16 kl 17oo
Informasjon fra NAMAS kl. 16oo.
1. Referater kommunestyret 03.05.16
2. Regnskap for Lierne kommune 2015
3. Årsberetning for Lierne kommune 2015
4. Regnskap kommunalefond 2015
5. Utredning brannstasjon i Nordli
6. Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 2017-2020
7. Valg av skjønnsmedlemmer 2017-2020
8. Valg av jordskiftemeddommere 2017-2020
9. Kontrollutvalgets årsrapport 2015
10.Reglement for Rådet for funksjonshemmede
11.Årsmelding for Råd for funksjonshemmede 2015
12.Reglement for Lierne eldreråd
13.Årsmelding for Lierne eldreråd 2015
14.Ombygging Lierne Helsetun, Igangsettingsvedtak trinn 2.
15.Skjenkeprinsipper for Lierne kommune. Revidering
16.Årsregnskap og årsrapport 2015 – Skatteoppkreverfunksjonen
17.Sørli idrettsplass. Igangsettingsvedtak
18.Bygging av boliger
19.Eventuelt
Bente Estil, ordfører

SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM 2016
Lierne kommune lyser med dette ut sommerjobb for skoleungdom, med hovedvekt på utendørs
arbeid, med bl.a. vedlikehold på kommunale bygg og anlegg, inkl. plenklipping, samt rydding i
kommuneskog m.m., både i Nordli og Sørli.
Arbeidsperiodene vil vare i 2 x 3 uker, h.h.v. ukene 27-29 (periode 1) og ukene 30-32 (periode 2).
Målgruppen er ungdommer født 1997-2000, dvs. de som går ut ungdomskolen i år, samt de som går
på videregående skole våren 2016. Det er ansatt egen arbeidsleder for prosjektet. Målsettingen er å
skaffe egnede arbeidsoppgaver for sysselsetting av 10-15 personer, fordelt på Nordli og Sørli.
For å få sommerjobb forplikter deltagerne seg til å gjennomføre minst ett av følgende tilleggskrav i
løpet av ukene 25-26:
 Teoridelen av Sommerlovsentreprenør
 Kurs i Ungskogpleie og/eller Sikkerhetskurs
 Vertskapskurs
Endelig påmelding for dette skjer etter tilsetting. De som har eller ønsker å ta kurset i Ungskogpleie
må oppgi dette i søknaden. Oppgi i søknaden om du har tilgang til ryddesag. Det er egen tariff for
godtgjørelse for bruk av ryddesag.
Det vil i år bli lagt vekt på relevant praksis, og gode attester. Legg ved alle attester du mener vil være
relevant. Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune: www.lierne.kommune.no
ledige stillinger. Relevante attester kan også merkes og sendes på e-post til
rita.gjertsaas@lierne.kommune.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Karl Audun Fagerli, tlf. 950 59 116.
Søknadsfrist: 6. mai 2016.
Lierne kommune
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LEDIG STILLING SOM PRIVATPRAKTISERENDE LEGE
I LIERNE KOMMUNE OG RØYRVIK KOMMUNE
Vår privatpraktiserende lege skal starte i ny stilling og vi søker hennes etterfølger.
Stillingen er ledig fra og med 1. oktober 2016. Legen har allmennlege oppgaver i 60 %
i Lierne kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 1000. Resterende 40 % er
allmennlegeoppgaver i Røyrvik kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 500.
Røyrvik legekontor defineres som utekontor. Ingen utgifter for legekontor i Røyrvik.
Lierne deltar i legevaktsamarbeid for Indre Namdal samt Legevaktordningen i
Namdalen (LINA).
Lierne legekontor flytter snart inn i nybygde lokaler. Etter nybygging/ombygging er
alle helsetjenester samlokaliserte ved Lierne Helsetun.
Nybygd tjenestebolig fra høsten 2015. Boligen ligger i Sandvika sentrum.
Avstand Lierne - Røyrvik er 7 mil. Avstand legevakt fra Lierne-Indre Namdal
legevakt, Grong, er 7 mil. Tilgang til overnattingsbolig. Avstand til
Legevaktordningen i Namdalen (LINA) er 12 mil. Reiseutgifter dekkes.
Kvalifikasjoner:
 Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin
 Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
 Gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid
 God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 Personlig egnethet
Vi kan tilby:
 Tilbud om bolig
 Garantert barnehageplass
 Flyttegodtgjørelse
 Godt utstyrt legekontor med godt kvalifisert hjelpepersonell
 Godt kvalifisert personell i de øvrige fagstillingene innenfor helsesektoren
Spørsmål om stillingen kan rettes til helse- og omsorgssjef Edith B. Valfridsson,
tlf. 95 79 94 75 / e-post edith.valfridsson@lierne.kommune.no eller
privatpraktiserende lege Zarina Mahmood Ul-Hassan. Tlf 46 2359 90/e-post
zarinam6@hotmail.com
Søknad sendes elektronisk via Lierne kommune sin hjemmeside:
www.lierne.kommune.no - ledige stillinger.
Søknadsfrist: 20.05.2016

HUSK oppsigelsesfrist i Lierne kulturskole 1. mai.
Via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, velg utmelding.
Husk; dette gjelder også for elever i 10. klasse som ønsker å slutte i kulturskolen.
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO010/Kulturskole__Opptak_endring_a
v_plass_og_utmelding
Ingela, Kulturskolen, Oppvekst- og kulturetaten
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TEMAKVELD OM RUS PÅ STORTANGEN SKOLE, FOAJEEN,
ONSDAG 11. MAI 2016, KL.1800 – 2000.
Foreldre og foresatte for elever i ungdomstrinnet, samt foreldre og foresatte for elever i
videregående skole, i Nordli og Sørli.
Fra politiet kommer Sanna Solbakken og Gjertrud Strand og informerer om
rusutfordringer i Lierne og Namdalen.
De har god oversikt over rusutfordringene i Indre Namdal.
Stikkord: russ, debutalder, festkultur, foreldrerolle, narkotika og trender.
Enkel servering
Oppvekst- og kulturetaten/Helse- og omsorgsetaten/Lensmannen i Lierne
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

KIRKE
Søndag 1. mai:
Torsdag 5. mai:

Gudstjeneste i Hotagen kyrka kl. 11.00. Tema: Bønn
Växa vidare- gruppen deltar. Kyrkkaffe!
Gudstjeneste i Vågen byastuga kl. 11.00.

Martin Ottosson som bor i Frostviken, er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne.
Han har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 95026518.

LAG OG FORENINGER
ENDRET ÅPNINGSTID VED SØRLI INNKJØPSLAG.
I uke 18 blir åpningstiden flyttet til onsdag 4. mai klokken 19:00-20:00
Daglig leder

SKIAKTIVITET/ SKILEIK
for alle på Kvennmyra tirsdag 3. Mai kl 18.00. Kaffe spanderes.

Lierne IL

BINGO
På Kveli samfunnshus søndag 1.mai kl. 19.00

BINGO
På Tunnsjø samfunnshus onsdag 11.mai kl.19.00

Arr Kveli samfunnshus
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ROSENBORGKAMP 16. MAI
Lierne ungdmsråd har i år satt opp buss til Lerkendal 16.mai, når RBK møter
Lillestrøm! Vi har 40 billetter til rådighet og det er førstemann til mølla som gjelder,
bindende påmelding fra 1.mai.
DET ER ET RUSFRITTARRANGEMENT!
Tilbudet gjelder alle ungdommer fra Lierne i 8. klasse - 2.vgs
Pris: 250,- (billett og buss inkludert)
Det blir satt av en times stopp i Steinkjer på tur dit, og en halvtimes stopp på Gråmyra
retur, slik at det er mulighet for å handle seg mat og drikke.
Reisetidspunkt 16. mai kommer senere, så følg med.
Lierne Ungdomsrådv/Hilde B. Bach

JAKTFELT 1 MAI
I år som i fjor og 14 år før det så blir det Jaktfelt oppi Aunessetera søndag 1. Mai, med
påmelding mellom 10.3o og 13.oo. Salg av kaffe og mat.
I år kan dere melde dere på gjennom DFS sin hjemmeside, dere må ha et ID nr. og det
finner dere på Facebook og gruppa til Lierne skytterlag der er nå medlemslista med ID
nr. tilgjengelig.
Når dere har funnet ID nr. logger dere inn på hjemmesiden til DFS og klikker på mitt
DFS. Brukernavnet er ID nr.
Passordet er for alle ved første gangs innlogging ditt postnr. Når du nå er logget inn
kan og bør du lage ditt eget passord.
For å melde deg på klikker du Akkurat nå (øverst til venstre) etterpå
Arrangmentskalenderen, finner Lierne i boksen skytterlag, huker av i ruta Vis interne
arr, og klikk søk.
Nå kan du finne det laget som passer deg og melde deg på. Lykke til og velkommen!
Lierne skytterlag
H Totland
telf. 48126352

ÅRSMØTE LENGLINGEN SKOGSBILVEG SA
Minner om årsmøtet i Lenglingen Skogsbilveg SA torsdag 28. April 2016 kl. 19.30 på
Sørli samfunnshus.
Styret

BASAR
Sørli helselag arrangerer basar på Sørli samfunnshus lørdag 30. April kl.12.00-16.00.
Tombola med bl.a bastutørka flesk, åresalg med flotte premier. Loddsalg på dukke
med seng og garderobe, «Ludvig» og brodert løper (loddbøkene ligger på butikkene i
Sørli t.o.m fredag). Salg av lapskaus og kaffe/saft. Kanskje blir det litt underholdning
også!
Velkommen!
Sørli helselag
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ÅRSMØTE LIERNES FORBRUK
blir mandag den 23. mai kl.19.00 på kaferommet på butikken. Saker til årsmøte må leveres styret
innen den 13. mai.
KAKER TIL KONFIRMASJON

eller til andre anledninger kan du bestille selv og få laget din egen kake ved å gå inn på
minkake.no
Kaken kan du få levert på alle Matkroken butikkene i Lierne.
Kaken betales ved henting.
Matkroken LierneLiernes Forbruk SA

BILLETTSALGET TIL «AGUST OG VILLAS MOTORSHOW» I
GANG FRA 20. APRIL
Som en del av Li-martnan arrangeres «Agust og Villas motorshow» ved Kveli
samfunnshus søndag 31. juli kl. 13.00.
Dette blir et FMX/BMXshow med hu(s)morinnslag. Showet vil vare ca 80 minutter.
Billetter kjøpes via www.kultar.no på deres nettside, eller på Kveli-bua.
Billettpriser: over 15 år kr 265,- 7-15 år kr 215,For info vedrørende showet kontakt Øyvind Kveli på tlf 915 63 802,
e-post oykveli@gmail.com eller post@pe-torsa.no
Mer info vil også komme på Pe-Torsa’s hjemmeside www.pe-torsa.no utover
sommeren.
Velkommen til Kvelia også i juli!
Pe-Torsa Vel
Annonsere i Pe-Torsaprogrammet?
Ønsker du/din bedrift å ha en annonse i årets Pe-Torsaprogram? Vi setter av plass til 8
annonser, hver på en halvside (1/2 A5-side), i årets Pe-Torsaprogram.
De første som bestiller får plass. Pris pr annonse er kr 3.000 + mva.
Frist for å bestille annonseplass og levere logo/firmaopplysninger er 1. juni.
Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no eller på tlf 95 90 32 26, Mona.
Pe-Torsa Vel

VÅRKONSERT I NORDLI KIRKE
Mandag 9.mai 2016 kl.19.00 med Nordli Sangkor. Dere er velkommen til kveldsmat i
Meninghetshuset etter konserten! Bill; voksne kr 100, barn kr 50
Nordli Sangkor
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DIVERSE
Slått`n på Eidesmo`n vart plutsele ledig ferr intreserte bønder. Lars Jonar 95039637

BESØK FRA USA TIL LIERNE!!
Viser til annonse i Li-Nytt for 2 uker siden der det planlegges en sammenkomst/slekts
treff. Og minner om påmeldingsfrist 1. mai.
Odd Hermann Totland.

KAN I FÅ BE OM LITT OPPMÆRKSOMHETER
På grunn av at pasient`n e bortreist i båddå huggu, rygg, rauv å ræst`n, frabedes
eventuelle oppmærksomheter på sekstiårsdagen på det mildeste. Hvis det skulle ha seg
slik at jeg ikke oppnår å bli seksti, kan Dere se bort fra denne henstillingen.
Ærbødigest Pe Toresen Kveli

Båddå gubben å i, fyll i år seksti,
berre så dåkk veit, me vil itj hå nå oppmerksomheit.
Me te me familien og fer, te en plass me forhåpentligvis godt ver.
Der ska me feir og ferier, håp dåkk de vil respekter!
Solvor og Helge
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