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eveik visi turtingiausi vaikai gimė ypač pasiturinčių tėvų šeimose. Tačiau kai
kurie iš tikrųjų stebina pasaulį savo nepaprastais talentais,
verslumo gyslele ir ne pagal
amžių stipriu charakteriu bei
atkaklumu.

Karališkosios šeimos vaikai

Princas Džordžas Aleksandras Luisas (5 m.),
princesė Šarlotė (4 m.)
ir Kembridžo princ a s Lu isa s (1 m.)
turi po ma ždaug
1 mlrd. eurų. 2019 m.
turtingiausių pasaulio
vaikų sąrašo pirmoje vietoje atsidūrė Velso princo Viljamo pirmagimis
Džordžas. Berniukas gimė 2013 m. liepos 22 d.,
priklauso britų karališkajai šeimai, todėl yra
trečias kandidatas Didžiosios Britanijos karalystės sosto sąraše. Turtas jam priklauso, nes
yra karališkosios šeimos
atstovas. Jo jaunesniajai
seseriai Šarlotei ir broliui Luisui, manoma,
taip pat priklauso po maždaug 1 mlrd. turto.
Įdomu, kad visos šios atžalos patenka į 2016 m.
turtingiausių sąrašo dešimtuką. Apskaičiuota,
kad kiekvienam vaikui tenka tiek pat turto, tačiau pirmoje vietoje puikuojasi princas Džordžas. Tai, matyt, lemia faktai, kad yra pirmagimis ir sosto įpėdinis.

Jauniausias
programuotojas

Turtingiausios
atžalos
42
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Nicko D’Alosio (23 m.) sąskaitoje – 26,94 mln. eurų. Jis laikomas
jauniausiu visų laikų milijonieriumi, kuris toks tapo dėl savo pastangų. Būdamas 17-os sukūrė programėlę „Summly“, kurioje pateikiama naujienų ir straipsnių santraukos, kad nereikėtų vargti
skaitant ilgus tekstus. Naudodami šią programėlę vartotojai gali greičiau sužinoti apie naujausias žinias ir įvykius. 2012 m.
„Summly“ paskelbta geriausia metų programėle. Šis apdovanojimas dar labiau atkreipė potencialių vartotojų
dėmesį, todėl pardavimai ir
jaunuolio turtas dar padidėjo.
Vėliau Nickas pardavė savo išradimą tarptautinei kompanijai „Yahoo!“ už beveik 27 mln.
eurų, kad galėtų daugiau laiko
skirti mokslams. Studijuodamas
Hertfordo ir Karaliaus koledžuose (Didžioji Britanija) ir toliau dirbo su „Yahoo!“, kur gavo vadovo
pareigas. Beje, kai baigė studijas,
buvo paaukštintas.

Įtakingiausias pasaulyje
paauglys
Devyniolikmečio turtas –
1,8 mln. eurų. Jis – australų
verslininkas ir programuotojas, įkūręs bendrovę „Monkey“ ir socialinių tinklų programėlę „Flogg“. Benjamino
įspūdinga verslininko karjera
prasidėjo dar mokykloje, kai
sukūrė programėlę „Impossible Rush“, kuri populiariausių programėlių sąrašuose aplenkė net „Twitter“ ir „Tinder“. Prieš persikraustydamas
į JAV sukūrė „ImpossibleDial“ – dar vieną sėkmingą
programėlę, kurią pardavė
už maždaug 76 tūkst. eurų.
15-os tapo jauniausiu pasaulyje verslininku. Naujausias jo kūrinys – „Monkey“
(vaizdo pokalbių programėlė paaugliams). Ji
2017 m. tapo pačia populiariausia. 2016 m.
„Time“ žurnalas įtraukė jaunuolį į įtakingiausių paauglių sąrašą.

Milijonai
būnant
savimi

10-ies Mia Talerico
turi 1,8 mln. eurų.
Mergaitė iš Santa Barbaros (Kalifornijos va lstija, JAV) būdama
9-erių tapo jauniausia milijoniere.
Mia pradėjo vaidinti nuo 8 mėn. populiariame Volto Disnėjaus seriale „Sėkmės,
Ča rle“ (a ng l. „Good
luck Charlie“ ). Mažylei atiteko pagrindinės veikėjos, kuri
yra jauniausia mergaitė šeimoje, Charlie Dunca n va idmuo. Phillas Bakeris, vienas šio serialo
kūrėjų, pasakojo, kad
kurdamas šį serialą pastebėjo kai kuriuos Mios
pomėgius ir interesus, todėl juos pritaikė herojei.

Mažoji
saldumynų fėja

Alina Morse (14 m.)
turi daugiau nei 2 mln.
eurų. Keturiolikmetė amerik ietė – kompanijos, nešančios milijoninį
pelną, įkūrėja. 2015 m. pradėjusios veikti
įmonės „Zollipops“ vertė jau didesnė nei
2 mln. eurų. Alina nusprendė įkurti verslą, kai kilo mintis gaminti saldainius
be cukraus. Mergaitė jį pakeitė ksilitoliu. Šiandien paauglės gaminami saldainiai parduodami daugiau
nei 700 prekybos vietų ir internetu
JAV. Kompanijos pelnas siekia daugiau nei 5 mln. eurų.

Alina Morse nusprendė
įkurti verslą, kai kilo
mintis gaminti saldainius
be cukraus. Mergaitė jį
pakeitė ksilitoliu.
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Devyniolikmetė Jackie Evancho gali pasigirti 2,25 mln. eurų. Amerikietės dainininkės karjeros pradžia –
2008 m., kai jai buvo 8-eri. Viskas
prasidėjo vietiniame Naujojo Džersio talentų šou. Po kelių nesėkmingų bandymų mergaitei galiausiai
pavyko patekti į 5-tą „Amerikos talentų“ sezoną. Nuo tada
fortūna nuo jos nebenusisuko. Jackie atkreipė žiniasklaidos dėmesį, kai pateko į muzikinio konkurso finalą. Pirmą
dainų albumą „O Holy Night“,
kuris JAV savaitinio muzikinio žurnalo geriausiųjų sąraše
atsidūrė 2-oje vietoje, išleido
2010 m. Nuo tada mergaitės balsą galima išgirsti maždaug dešimtyje muzikos albumų. Ji taip pat garsėja filantropine veikla.

Jauniausias
profesionalus
elektroninio
sporto žaidėjas

Pakistanietis Syedas Sumailas
Hassanas (20 m.), dar žinomas kaip SumaiL, yra
profesionalus kompiuterinio žaidimo „Dota 2“
žaidėjas ir komandos
„Evil Geniuses“ narys.
Vaikinas laimėjo keletą prestižinių „Dota
2“ kompiuterinio žaidimo rungtynių, įskaitant svarbiausią kasmetinį elektroninio sporto turnyrą „International“.
Pergalę pelnė
2015 m., kai buvo
16-os. Tais pačiais metais „Evil Geniuses“ komanda laimėjo įspūdingą 5,84 mln. eurų prizą, o SumaiL
tapo jauniausiu elektroninio sporto turnyro nugalėtoju, pelniusiu beveik 1 mln.
eurų. Syedas „Dota 2“ pradėjo žaisti
nuo 7-erių, 2016 m.
jo vardas įtrauktas į
„Times“ žurnalo įtakingiausių paauglių sąrašą.
Dabar vaikino sąskaitoje –
2,69 mln. eurų.
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Socialinių tinklų
žvaigždė
nuo 3 m.

Ryanas Kaji (9 m.) turi beveik 10 mln. eurų. Jutubas yra
socialinis kanalas, kuris dabar viena geriausių platformų ateities žvaigždėms ir
turtuoliams. Dauguma šio socialinio tinklo žvaigždučių turi gerokai daugiau sekėjų
nei serialų aktoriai.
Daugumą jų lenkia ir
mielas rudakis mažylis, karjerą jutube pradėjęs nuo 3 m. Savo socialiniame kanale vaikas
viešina naujų žaislų apžvalgas ir rodo, kaip su jais
žaidžia. Ryaną seka milijonai mažųjų sekėjų ir jų
tėvelių. Daugelio gerbėjų nuomone, berniukas ne
tik interneto įžymybė, bet ir geriausias draugas.
Šiuo metu „Ryan Toys Review“ kanalą prenumeruoja daugiau nei 19 mln. žmonių.

Billo Gateso dukra

Šio žymaus vyro atžala Phoebe Adele Gates
(16 m.) daug laiko scenos šviesoje nepraleidžia.
Internete apie ją informacijos taip pat mažokai.
Tačiau tuo nereikėtų stebėtis, juk dailios šviesiaplaukės tėvas – pats „Microsoft“ kompanijos įkūrėjas Billas Gatesas, o motina – garsi
JAV filantropė ir buvusi generalinė „Microsoft“ vadovė Melinda Gates. Phoebe
yra jauniausia poros
atžala, tačiau teigiama, kad jai užrašyta didžiausia palikimo dalis.
Mergina paveldės beveik 1 mlrd. eurų. Ji
patenka į 2016 m.
turtingiausių vaikų sąrašo top
10.

Milijardierė
nuo
gimimo

7-erių Blue Ivy
Carter – žavi
mažylė didelėmis akimis ir
garbanotais
plaukais,Beyonce ir Jay-Z
dukra, kuri turtinga nuo kūdikystės.
Jos asmeninis turtas kiek viena is meta is
v i s d i d ė j a . Ja i
jau dabar priklauso beveik
1 mlrd. eurų. Žinoma, kai paveldės garsių
tėvų palikimą, bus dar turtingesnė. Mergaitė taip pat patenka į 2016 m. turtingiausių vaikų sąrašo dešimtuką.

„Playboy“ magnato
dukra

Dannielynn Hope Marshall Birkhead
(12 m.) – velionio Teksaso naftos magnato
Jameso Howardo Marshallo II ir tragiškai
mirusio „Playboy“ modelio Annos Nicole
Smith duktė. Mirus abiem tėvams Dannielynn paveldėjo didelę dalį jų sukaupto turto.
Tiksli suma, kuri priklauso paauglei, neviešinama, tačiau spėjama, kad jos turtas siekia
50–90 mln. eurų. Dvylikametė
neatsiliek a – irgi
patenka į
2 016 m .
turtingiausių v a i k ų
sąrašą.

Kokie vaikai nuo mažų die- žalos mokymosi rezultatus. Neretai vainų pradeda ieškoti apmoka- kas užsidirbdamas pajunta nepriklausoAgnė Lingertaitienė mų darbų?
mybę, ima galvoti, kad mokslai nesvarbu
vaikų psichologė
Visi nori turėti pinigų, juk jie – (juk už tokį sunkų „darbą“ – mokymąsi –
nepriklausomybės, maniekas nemoka).
Geriau duoti vai- terialinės gerovės pagrindas.
Jei atžala dirba vasarą, labai svarbu, kad
kams pinigų, ar Atžaloms tai – gaiki mokslo metų pradžios liktų
leisti užsidirbti limybė kiekvieną
laiko poilsiui, miegui, knypatiems?
kartą neprašygoms, mėgstamai veiklai.
Vaikai, kurie gauna
Norint, kad išmok- ti tėvelių pinigų
užtektinai kišenpinigių,
tų atsakingai elgtis su pinigais, reikia ska- ledams, noriAr anksti pradėjusios
tinti jų uždirbti savarankiškai. Dažnai tė- mam žaislui. Tos,
dirbti atžalos iš tiesų
juos taip pat gali
veliai duoda kišenpinigių, kurie skirti pi- kurios nuo mažų
daugiau pasiekia ateiprasmingai taupyti,
etums nusipirkti mokykloje. Bet norint dienų ieško apmokatyje nei tos, kurios vaiinvestuoti.
išmokyti vaiką taupyti, to negana. Juk kas- mų darbų, gali būti
kystėje nesuka galvos, iš
kart jis priverstas rinktis iš dviejų variantų: skirtingos. Vienos tai
kur gauti pinigių?
arba likti alkanam ir taupyti, arba pavalgy- daro dėl nepritekliaus,
Vaikai, kurie pradeda dirbti anksti, bet likti be papildomų pinigų. Geriausiai kai ne tik norai, bet ir poti, ankščiau supranta, kad pinigai ant mepaskaičiuoti kišenpinigius taip, kad atžala reikiai nepatenkinami. Juk tenori skaniau džio neauga. Jie atsakingiau juos leidžia,
už juos galėtų pavalgyti, bet kartu turėtų ir sočiau pavalgyti, stilingiau apsirengti, apgalvoja pirkinius, supranta, kad neprogalimybę taupyti. Kartais tėveliai svarsto, kartu su klase vykti į ekskursijas, t. y. ne- tingai paišlaidavus reikės vėl sunkiai
ar pinigų duoti už ačiū, ar kaip uždarbį už išsiskirti iš bendraamžių ir pan. Tokios at- dirbti, taupyti. Anksti supratę, kad neatliktus darbus namuose. Reikėtų elgtis žalos dažnai turi dvi galimybes – eiti nusi- kvalifikuotas darbas sunkesnis, neretai
atsargiai ir apgalvotai. Vaikas pagal am- kalstamu keliu arba ieškoti darbo. Šaunu, reikalauja daugiau fizinių jėgų, yra mažių privalo turėti pareigų, tarkime, pa- jei vaikai nuplauna kaimynų automobilį, žiau apmokamas, atžalos siekia profekloti lovą, sudėti skalbinius, indus į in- pavedžioja šunį, nukasa sniegą, padeda sinio tobulėjimo, karjeros. Tačiau pasidaplovę ar juos išplauti, sutvarkyti savo pagyvenusiai kaimynei buityje, uogau- taiko atvejų, kai vaikas, pajutęs lengvai
kambarį, rūpintis augintiniu.
ja, kad užsidirbtų. Pasiturinčių šeimų at- uždirbtų pinigų skonį, nebemato tiksNegerai, jei už pareigas vaižaloms papildomų pinigų rei- lo mokytis, įgyti profesiją. Juk mokslas
kui mokama. Juk
kia, kad leistų laisvalaikį reikalauja daug pastangų, už kurias piužaugus jam
turiningiau, prisidėtų nigų nemoka.
niekas neprie šeimos kelio- Vaikai, kurie gauna užtektinai kišenpių
t
k
o
duos pinigų
nės, naujo dvira- nigių, juos taip pat gali prasmingai taum
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skirti mokymuisi, tobulėjimui, knygoms,
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dirbti laisvalai- bendravimui.
skatinti jų kiškai.
tvarka. Tačiau gakiu reikėtų skatin- Taigi vienos universalios taisyklės nėra.
savaran
lima sutarti, kokie
ti? O gal slopinti mo- Visais atvejais labai svarbu šeimos, kudarbai bus papildotyvuojant, kad reikia pasi- rioje auga vaikas, pavyzdys. Tėvai su dimi, tarkime, automodžiaugti nerūpestinga vaikyste?
džiausia meile ir rūpesčiu kiekvienai atbilio plovimas, jo siurbiVaikams darbas – puiki galimybė ir pa- žalai linki gero, moko, kaip elgtis su pimas, langų valymas, pagalba senesniems tirtis. Jis skatina prisiimti atsakomybę, nigais. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad
kaimynams buityje ir pan. Už juos atža- ankščiau gultis, keltis, gerai bei kokybiškai vaikai mokosi ne iš žodžių, o iš to, ką malai galima duoti tam tikrą sumą pinigų, atlikti darbą, planuoti savo laiką.
to augdami: kiek tėvams svarbu išsilakad įsigytų brangesnį daiktą, leistų lais- Puiku, jei dirba vasarą ar kitu laisvu laiku. vinimas, kultūra, finansinis išprusimas,
valaikį taip, kaip nori.
Tačiau tėvams verta kreipti dėmesį į at- taupymas, norų bei poreikių skirtis.
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Dainuojantis
angeliukas

Įdomu
Syedas „Dota 2“ pradėjo
žaisti nuo 7-erių.
2016 m. jo vardas
įtrauktas į „Times“
žurnalo įtakingiausių
paauglių sąrašą.

• Fabiano Luigi Caruana tapo šachmatų didmeistriu, kai sulaukė 14-os.
• Būdamas 10-ies Michaelis Kevinas Kearney baigė universitetą ir laimėjo 1 mln. JAV
dolerių loterijoje.
• Už vieną trimetės Cleopatros Stratan dainą tekdavo pakloti 1000 JAV dolerių.
• Iš Maroko karaliaus Mohammedo ir princesės Lallos Salmos sūnus

paveldėjo 2,5 mlrd. JAV dolerių.
• 7-erių televizijos „Toddlersand Tiaras“ laidos dalyvė Isabella Barret savo sąskaitoje turi 2 mln. JAV dolerių. Mergaitė mėgsta vilkėti sukneles, kainuojančias 10 tūkst. JAV
dolerių, leisti tūkstančius prabangioms vakarienėms, dirbtiniam įdegiui, priklijuojamoms blakstienoms, akriliniams nagams,
bateliams.

!

• Kibernetinio saugumo kompanijos tvirtina, kad 75 % slepiamų mokesčių atvejų
paaiškėja panagrinėjus turtingų asmenų
vaikų viešinamas nuotraukas socialiniuose tinkluose.
• Turtingesnės atžalos dažniau serga depresija, yra egocentriškos ir narciziškos, žaloja
save. Tačiau išvardytos savybės nemažina
jų talento ir gebėjimo uždirbti dar daugiau.
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