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2. Municipal waste management system

Waste management system is a complex, dynamic system, characterized by large number of stakeholders 
(therefore a society also), variety of types of waste generated (Costi et al., 2004, Bivainis & Podgaiskyte 2010). 
Inappropriate waste management is the most important factor in the formation of illegal landfills, breed of the 
parasites, and cause of unsanitary living conditions or contaminated drinking water, therefore disease breakthrough 
(Podgaiskyte, 2011). Properly organized and implemented waste management is determined to make a positive 
significant impact in general extent on natural environment, public health, and resource use. Nevertheless, changing 
lifestyles, consumption rates causes waste management technologies and methods development. Finally the waste 
management system changes, in ten years retrospective the Lithuanian municipal waste management system have 
changed the value.  

 بخش 2. سیستم مدیریت پسامند شهری

 اش تعداد بزرگ ذینفعان ) و جامعه(، تنوع تیپ سیستم مدیریت پسامند یک سیستم دینامیکی پیچده می باشد که مشخصه

 تشکیل لندفیل های غیر قانونی، تولید مثل انگل های پسامند تولید شده می باشد. مدیریت پسامند نامناسب مهمرتین عامل در

 نتیجه پیرشفت بیامری می باشد. هدف از اجرای مدیریت آب آشامیدنی آلوده و در تولید رشایط زندگی غیر بهداشتی یا ، و ها

 و اجرا شده، تاثیرگذاری مهم و مثبت بر محیط طبیعی، سالمت عمومی و مرصف منابع میباشد. با پسامند درست سازماندهی

 این حال، باتغییر شیوه های زندگی، نرخ مرصف باعث تولید توسعه تکنولوژیها و روشهای مدیریت پسامند میشود. باالخره،

.داده است تغییر سال گذشته، ارزش را ، در ده تغییرات سیستم مدیریت پسامندشهری لیتوانی
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