Li-Nytt
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90
Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim
Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli
Dato: 3. august 2021

Uke 31

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

PERMER GIS BORT MOT
HENTING
I forbindelse med rydding på
kontor får vi en del permer til
overs som vi gir bort mot henting.
De står i gangen på
kommunehuset, så bare hent
der
Hilsen Rådmannskontoret

ÅPENT INFORMASJONSMØTE ANG. STØVIKA
INDUSTRIOMRÅDE 11.08.21; KJØP, LEIE ELLER FESTE AV
TOMT?
Vi er i sluttfasen på opprustingen av Støvika Industriområde, og ønsker i den
sammenheng å invitere alle interessenter til et informasjonsmøte på
kommunestyresalen onsdag 11. august kl. 16.00.
Ved spørsmål, kontakt Øyvind Kveli på telefon 915 63 802.
Lierne Kommune

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET
13. september 2021

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING /STEMMEGIVNING HJEMME

DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST TIL
13. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ
LIERNE KOMMUNEHUS

Stemmegivning hjemme:
Velgere som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har
anledning til å avgi stemme hjemme. Det må sendes en henvendelse til
Lierne valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no,
senest tirsdag 7. september 2021 kl. 15.00, med ønske om ambulerende
stemmegiving.
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun onsdag den
8. september kl. 12.30 – 14.00.
Benytt stemmeretten! Godt valg!
For mer informasjon om valget, se www.valg.no

Bente Estil
Valgstyrets leder
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LEDIG VIKARIAT SOM LÆRER I LIERNE KULTURSKOLE
Vi søker etter vikariat som lærer/lærere til kulturskolen på starten av kommende
skoleår. Vi søker etter en lærer i vikariat i perioden 20. august til 31. oktober.
Eventuell forlengelse vil bli avklart i løpet av oktober. Stillingen omhandler følgende
undervisningstilbud:
Stortangen skole:
Individuell opplæring – 7,71 % (4 elever - keyboard og sang)
Gruppetilbud Sing & Smile – 3,86 %
Gruppetilbud Joy and Jam – 5,14 %
Gruppetilbud Musikk-Moro – 3,86 %
Sørli skole:
Individuell opplæring – 7,71 % (4 elever – sang, piano, slagverk)
Gruppetilbud Joy and Jam – 5,14 %
Gruppetilbud Musikk-Moro – 3,86 %
Total stillingsprosent: 37,28 %. Det er ønskelig med en person som kan ta hele
tilbudet, men det vil være mulig å dele opp mellom tilbudene også i mindre stillinger.
Skriv det som merknad i søknad.
Vi ønsker oss en lærer som:
• Har godkjent undervisningskompetanse i musikk. God realkompetanse innenfor
musikk kan også vurderes.
• Er en tydelig og engasjert voksenperson
Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale
• Tjenestepensjonsordning
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, personlige egenskaper og
egnethet til å kunne undervise og bidra til videreutvikling av kulturskolen som viktig
læringsarena.
Spørsmål kan rettes til rektor ved kulturskolen, Ingela Landen, tlf. 958 07 661.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig
egnethet vil bli vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 10.08.21
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2021/2022
Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig
behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater.
Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over
tilkallingsvikarer på de ulike enhetene.
For å stå på vikarlister kreves følgende:
• Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon. I søknaden
skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.
• Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne
beregne riktig lønn og ansiennitet.
• Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest.
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i
bekreftelse på formål.
Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad, men dere
må være i dialog med den enkelte rektor og/eller styrer for å melde fra om at dere
fortsatt er aktuelle for oppdrag.
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne.
CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til
postmottak@lierne.kommune.no.
Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken
av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og
skoleåret.
Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen,
eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 94 97 99 73.
Oppvekst- og kulturetaten
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LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2021
Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere
søkere. Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til
kommunen. Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i
virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.
Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats.
Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke
foreligger verdige søkere.
Søknadsfrist 20. august 2021
Begrunnet søknad sendes:
Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller
postmottak@lierne.kommune.no
AKTIVITETSDAG VED DJUPVASS-SETEREN
Torsdag 8. juli dro beboere og ansatte ved Lierne Helsetun til Djupvass-seteren i Nordli.
Ole Ivar Ness, Kristine Moe Skille og lille Sigrid ønska oss velkommen.
Vi kosa oss ute i sola på seteren, med både mat, musikk og gode historier.
Hege Anita Skåle spilte på torader for oss da vi kom på seteren,
Vi fikk servert rømmegrøt, sveler , saft og kaffe fra svartkjelen.
Det var ekstra stas for oldemor Sonja som fikk møte lille Sigrid.
Det ble fortalt historier fra gamle dager. Agnes Sætervoll fortalte historie om da ho gjeta buskapen i
dette området i 1955. Bl.a. at de holdt på å miste gårdshesten til Jakob Ness til bjørn på setertunet
mens de var å passa sauene i Tissvassklumpen. Heldigvis berga hesten med bare noen kloremerker.
Både beboere og ansatte var fornøyd med en annerledes dag/arbeidsdag.
TAKK til alle som gjorde denne dagen mulig: Nordli TAXI, Lierne Persontransport,
Livsgledeungdommer, ansatte v/Lierne Helsetun.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 8 august 2021: Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 15.00 ved sokneprest
Martin Ottosson.

LAG OG FORENINGER

Kveli Rånes Bremseth «Lenge leve» i Kvelia lørdag 28. august
De bli itj Pe-Torsaforestilling i år hæller, men de bli likvel muleheit te å få seig en go latter når KRB
vis forestillinga «Lenge leve» i Pe-huset (ved Kveli samfunnshus) laudan 28. august kl 18.30.
Billetta kjøp dåkk på www.krb.show Begrensa antal billetta i salg.
Meir info kjæm.
Me håp dåkk fål tradisjon me å kåmmå te Kvelia å få en arti kvæll sist hælga i august!
Pe-Torsa Vel

DIVERSE
Hjertelig takk for oppmerksomheten i forbindelse med Per Bruvoll sin begravelse.
En spesiell takk til Lierne Helsetun for god pleie og omsorg.
Familien Bruvoll

RØMMERVASSETEREN
er åpen for besøk tirsdag-søndag kl 12-17 denne uke eller etter avtale.
Enkel kaffeservering og mulighet for rømmegrøt ved bestilling på tlf 90768314.
Neste uke er vi åpen for besøk mandag-fredag, kl 12-17.
Velkommen til seters!
Hilde Kveli

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!
Eva Marie

GRAVTJØNNSETEREN
Åpen seter fredag 6, lørdag 7, og søndag 8. august fra kl 14.00 – 20.00.
Enkel servering. For mer info. tlf. 91 11 95 28. Velkommen!
Anita og Ottar

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 8

