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OSKAR LAPP
100 GADI 

“Ja jāizgudro kaut kas, 
kas padarīs cilvēku dzīvi 

vieglāku, es to izgudrošu.”



OSKAR LAPP
1921 – 1987

2021. gada 20. martā mēs atzīmējam īpašu ģimenes 

gadadienu - mūsu vīrs, tēvs un vectēvs Oskar Lapp, 

mūsu uzņēmuma dibinātājs, būtu svinējis 100 gadu 

jubileju. Mēs to izmantojam kā iespēju pieminēt 

un atcerēties viņu - kā cilvēku, izgudrotāju un 

uzņēmēju. Mēs vēlētos jūs, dārgie draugi, klienti un 

partneri, izvest ceļojumā cauri mūsu atmiņām un 

viņa dzīvei. Ar šo jubilejas brošūru mēs godinām 

viņa mūža darbu un pateicamies par jūsu ilggadīgo 

uzticību mums un mūsu uzņēmumam.

Viņa izgudrojumi ir radījuši revolūciju visā nozarē. 

Oskar Lapp bija vizionārs un kaislīgs uzņēmējs. Ar 

skaidru skatu par būtisko un vīziju par iespējamo 

viņš padarīja mūsu uzņēmumu par pasaules tirgus 

līderi. Viņa klienti vienmēr bija viņa darbības 

centrā: meklējot un izstrādājot viņu problēmu op-

timālākos risinājumus, viņš padarīja tos veiksmī-

gus. Savas dzīves laikā, viņš ir ticies ar daudziem 

cilvēkiem, kurus ir iedvesmojis ar savu dedzību un 

sirsnību. Bizness viņam nozīmēja attiecības, kas 

bieži pārauga draudzībā - gan mājās, gan ārzemēs.

Viņš ir viens no labi zināmiem uzņēmējiem, 

kas padarījis Vāciju, īpaši mūsu dzimto reģionu 

Bādeni-Virtembergu par nozīmīgu vietu uzņēmēj-

darbībai. Bez viņa LAPP grupa nepastāvētu. Šodien 

4575 darbinieki visā pasaulē izstrādā, ražo un pār-

dod vairāk nekā 40 000 produktu. Ar 20 ražotnēm, 

43 tirdzniecības uzņēmumiem, un vairāk kā 100 

starptautiskiem pārstāvjiem. Neskatoties uz šo ap-

jomu, LAPP grupa ir palikusi ģimenes uzņēmums. 

Četras pamatvērtības – būt orientētiem uz klientu, 

būt inovatīviem, būt orientētiem uz panākumiem un 

būt orientētiem uz ģimeni, kuras mūsu vīrs, tēvs un 

vectēvs ir iedibinājis no pašiem pirmsākumiem, jo-

projām ir kā uzticams mūsu korporatīvās kultūras 

kompass.

Mūsu vīrs, tēvs un vectēvs joprojām līdz pat šai die-

nai ir lielisks paraugs, kam līdzināties. Gan mūsu 

ģimenei, gan arī tik daudzajiem mūsu darbiniekiem 

un partneriem. Viņš dzīvo mūsu vērtībās, domās 

un sirdīs. Kad viņš aizgāja mūžībā 1987. gadā, 

viņš atstāja mums daudz vairāk nekā tikai lielisku 

uzņēmumu. Viņa mantojumā ietilpst arī īpaša kor-

poratīvā kultūra, kuras pamatā ir cilvēcība un pam-

atoti principi. Mēs ar dziļu pateicību turpinām viņa 

mūža darbu, un mēs zinām, ka viņš būtu gandarīts 

un lepns, ka LAPP jau trešā paaudze ir uzņēmusies 

atbildību ar tālredzīgu vizionāra skatu nākotnē.

Lai zinātu, kādā virzienā jums jāiet, jums jāzina, 

no kurienes jūs nākat. Mūsu vīrs, tēvs un vectēvs, 

vīrietis, izgudrotājs un uzņēmējs Oskar Lapp ir 

atstājis mums brīnišķīgu mantojumu. Tas vienmēr 

mūs pavadīs ceļā uz nākotni.

Ar sveicieniem!  

Jūsu Lapp ģimene

“Viņš bija 
meistars, 

viņam piemi-
ta izgudrotāja 

talants, un 
viņam bija 

neskaitāmas 
idejas, kuras 
viņš vienmēr 

kaut kādā 
veidā realizē-

ja.”

VIŅA DZĪVE 
SKAITĻOS

Izdevējs:
U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzach Str. 25
70565 Štutgarte
www.lappkabel.com

Projekta vadība
Joanna Amor
Ann-Kathrin Hoffman

Koncepcija, redakcija
Storymaker GmbH
Derendinger Strasse 50
72072 Tubingena

Dizains un izkārtojums
Campra GmbH
Hauptmannsreute 23
70192 Štutgarte

Druka
W.Kohlhammer Druckerei 
GmbH + Co.KG
Augsburger Strasse 722
70329 Štutgarte

1959
gadā 

Oskar un Ursula Ida Lapp 
Štutgartē-Vaihingenā nodibināja 

uzņēmumu “U.I. Lapp KG”.

Uzņēmums savu darbību sāka, 
aizņemoties bankā 

50,000
VĀCU MARKAS

PĒC 6 GADIEM
uzņēmumā strādāja  

30 CILVĒKU.

Līdz 

1987 
gadam tika nodibināti vēl

4
uzņēmumi, 

un tika izveidoti  

3 
meitasuzņēmumi ASV, 
Lielbritānijā un Itālijā.
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Uzņēmēja ģimenes redzējums 
ietver visas paaudzes: LAPP bija, ir 
un paliek ģimenes uzņēmums, kas 
darbojas saskaņā ar principu 
“Domā globāli, rīkojieties lokāli”.

Oskar Lapp bija ne tikai izcils izgu-
drotājs un uzņēmējs. Oskar Lapp 
bija ģimenes cilvēks, kosmopolīts 
un vizionārs, ar lielu mīlestību pret 
cilvēkiem - pret draugiem, 
darbiniekiem un klientiem. Jau pašā 
sākumā iedibinātās un demon-

strētās stabilās vērtības un principi: 
“uz klientu orientēts”, “inovatīvs”, 
“uz veiksmi orientēts”, “uz ģimeni 
orientēts”, līdz pat šai dienai ir 
uzņēmuma kultūras neatņemama 
sastāvdaļa. Tiem raksturīga cieņa, 
vienlīdzība, caurspīdīgums un 
atklāta komunikācija. “Cilvēciskais 
faktors” ir LAPP korporatīvās 
kultūras augstākā vērtība.

Viņa dēli un mazbērni turpina vadīt 
uzņēmumu tā, kā Oskar Lapp būtu 

to vēlējies: “Tuvību un cilvēcisku 
siltumu var izjust ikviens mūsu 
uzņēmumā.

Ja darbinieki pārstās to izjust, 
viens no galvenajiem mūsu korpo-
ratīvās kultūras pīlāriem tiks 
sagrauts,” saka Andreas Lapp. Arī 
pirmais mazbērnu paaudzes 
pārstāvis Matias Lapp pieturas pie 
vectēva principiem: “Uzņēmums 
pieder ģimenei un ģimene uzņē-
mumam.”

ĢIMENE IR LAPP UN LAPP IR ĢIMENE
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Ģ I M E N E S  U Z Ņ Ē M Ē J S
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“Iespējas ir jāredz un jāapzinās. Mums 

pie tām jāturas visiem spēkiem. Tas ir vienīgais 

veids, kā pret tām attiekties.” Tā bija Oskara Lapa 

devīze. Un viņš pie tām turējās, izmantoja iespējas: 

visu savas dzīves un darba laiku.

Viņš piedzima 1921. gada 20. martā, pasaulē, kas 

atveseļojās pēc Pirmā pasaules kara satricinā-

jumiem un kas vētraino divdesmito gadu sākumā 

piedāvāja neiedomājamas iespējas. Oskar Lapp 

daudz laika pavadīja sava tēva nelielajā instru-

mentu fabrikā. Viņš arvien vairāk vēlējās strādāt 

pats pēc saviem noteikumiem. Tāpat kā viņa tē-

vam, Oskaram piemita organizatora talants un 

tehniskā inteliģence, kā arī milzīga enerģija un 

mērķtiecība. Nemaz nerunājot par vēlmi risināt 

problēmas. Viņam patika uzlabot un pilnveidot 

lietas. Viņš ar izcilību ir pabeidzis virpas opera-

tora apmācības.

Oskar iesaistījās vecāku biznesā un ātri saprata, ka 

bizness ir jāmaina līdzi laikam.

Tālredzīgs, mērķtiecīgs un novatorisks - tās ir īpašības, kas Oskar Lapp padarīja par 
veiksmīgu izgudrotāju un uzņēmēju. Viņa mūža darbs ir globālā LAPP grupa.
Oskar Lapp kā cilvēks bija optimistisks, dzīvespriecīgs un sirsnīgs. Tādu viņš arī veidoja 
korporatīvo kultūru, kuras pamatvērtības pastāv līdz pat šai dienai.

RĪCĪBAS CILVĒKS – 
CILVĒKS AR SIRDI

Viņš bez liekiem vārdiem pārveidoja sadzīves tehni-

kas fabriku par instrumentu un mehānisko zīmuļu 

ražotni. Sākoties Otrajam pasaules karam, pieprasī-

jums atkal mainījās: vajadzēja virpotas detaļas lid-

mašīnu nozarei un vārstu konusus lokomotīvēm. Kā 

tos ražo? Oskar Lapp šīs zināšanas apkopoja pavi-

sam īsā laikā.

Šajā laikā viņš padziļināti aizrāvās ar tehnoloģijām. 

Viņš sapņoja par studijām. Bet sākotnēji viss iz-

vērtās pavisam savādāk. 1944. gadā, īsi pirms kara 

beigām, Oskar Lapp, kurš bija atteicies iestāties na-

cistu partijā, tika iesaukts militārajā dienestā. Viņš 

nonāca padomju gūstā, kur viņam vajadzēja strādāt 

piespiedu darbu. Viņa garīgais spēks palīdzēja to iz-

turēt. Viņš trenēja prātu, spēlējot šahu - tas novērsa 

domas no ilgām pēc mājām. 1949. gadā viņš atgriezās 

mājās. Viņš samērā labi izturēja ieslodzījumu un 

nekad nerunāja par laiku Sibīrijas nometnē. Tikai 

reiz, kad viņa māte baroja cūkas, viņš pieminēja, ka 

cūku barība viņam ir bijis īsts kārums.

1944 – 1949
Neilgi pirms Otrā pasaules kara 
beigām Oskar tika iesaukts 
militārajā dienestā un krita 
padomju karaspēka gūstā.

1949 viņš atgriezās mājās 
sveiks un vesels.

1949 – 1952
Oskar studēja mašīn-
būvi Šmalkaldenas 
inženierzinātņu skolā.

1955
Oskar Lapp pameta 
VDR un kļuva par 
ražošanas uzņēmuma 
pārstāvi Dienvidvācijā. 
Ursula Ida ar viņu dēlu 
Siegbert devās līdzi.

1951.gada 11. maijā
Ursula Ida un Oskar 

apprecējās

1940
Oskar pievienojās 
vecāku uzņēmumam 
“Lapp & Roth” un 
sadzīves tehnikas 
vietā sāka ražot 
instrumentus un me-
hāniskos zīmuļus.

Ziemassvētki 1950
Oskar Lapp satika Urzulu 
Idu Emmelmani operetes 
pasākumā Benshauzenā, 
kur viņa uzstājās ar 
galveno lomu uzvedumā 
“Das Walzermadel von 
Wien”.

1952 
Oskar dabūja 

pirmo darbu “VEB 
Fahrzeug- und 

Gerätewerke 
Simson” pētniecī-
bas un attīstības 

nodaļā Zūlā.

1952.gada 30. 
jūnijā
Oskar kļuva par 
tēvu - piedzima 
viņa pirmais dēls 
Siegbert.

1921. gada 20. 
martā
Oskaras Lapp 
piedzima Ben-
shauzenā kā 
jaunākais bērns 
Ida un Eduarda 
Lapu četru bērnu 
ģimenē.

1939 
Veimāras Amat-
niecības kamera 
piešķīra balvu par 
viņa amatniecības 
projektu. Balva 
bija kruīzs ar kuģi 
uz Norvēģiju.

1936
Oskar ar izciliem 
rezultātiem 
pabeidza virpotā-
ja apmācības 
uzņēmumā 
“Röhm” Zel-
la-Mehlis pilsētā.

Oskar Lappi elu

Lapu ģimenes dēli Siegbert, 
Andreas un Volkers izauga 

reizē ar uzņēmumu

“Mans vīrs bija talantīgs.
 Un viņš bija Dieva apdāvināts.”  
Ursula Ida Lapp

C I LV Ē K S
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Oskar Lapp nekavējoties bija gatavs jaunam startam, 

un piepildīja savu sapni kļūt par inženieri. Jaunajai 

Vācijas Demokrātiskajai Republikai steidzami bija va-

jadzīgi tehniķi, un 1952. gadā viņš ar izcilību pabeidza 

studijas Šmalkaldenas inženieru koledžā.

Oskar arī ilgi negaidīja, lai nokārtotu savu privāto 

dzīvi. 1950. gada Ziemassvētkos Benshauzenas dzie-

dāšanas klubā izrādīja opereti “Walzermadel von 

Wien”. Sievietes galveno lomu atveidoja Ursula Ida 

Emmelmanne. Viņas dziedāšana savaldzināja Os-

kar Lapp. Savukārt viņš Urzulu Idu piesaistīja kā 

prasmīgs dejotājs.

Neilgi pēc kāzām 1951. gada maijā Oskar Lapp sāka 

strādāt par inženieri “VEB Fahrzeug- und Gerätew-

erk Simson” Zūlas izpētes un attīstības nodaļā. Tomēr 

VDR politiskā un ekonomiskā attīstība viņā izraisīja 

lielas bažas. Oskar Lapp vēlējās brīvi domāt un dz-

īvot, un pieņēma lēmumu uz visiem laikiem pamest Oskaram Lapam izaugsme nozīmēja arī internacio-

nalizāciju. 1976. gadā viņš nodibināja pirmo starp-

tautisko meitasuzņēmumu ASV. Atlasot topošos 

partnerus, viņš vienmēr paļāvās uz draudzīgām 

attiecībām. Oskara un Ursula Ida mājas durvis vien-

mēr bija atvērtas. Pirmie tirdzniecības partneri no 

Šveices, Izraēlas un Austrijas bija bieži viesi viņu 

mājās. Drīz vien Oskar un Ursula Ida Lapp atklāja 

Āzijas tirgu. Tas notika viņu ceļojuma laikā uz In-

diju 1981. gadā. Siegbert Lapp atceras, ka pirmās 

internacionalizācijas fāzes noritēja “ļoti draudzīgā 

atmosfērā”. Ģimene Oskara dzīvē bija vissvarīgākā. 

“Viņš bija tēvs, kurš mums vienmēr veltīja laiku. 

Mums bija vakariņas, nedēļas nogales, pikniki un 

braucieni - neskatoties uz visiem darbiem,” atceras 

Andreas Lapp. Oskar stāstīja dēliem aizraujošus 

stāstus par pirātiem un piedzīvojumiem. Un Os-

karam Lapam patika tradīcijas, piemēram, ģimenes 

Austrum vāciju. Tāda iespēja radās ātrāk, nekā viņš 

bija domājis: ģimenes brīvdienās, ko viņi pavadīja Ri-

etumos, viņš nonāca slimnīcā, tāpēc izmantoja iespēju 

un palika uz visiem laikiem. Viņš nekad vairs nebrau-

ca uz Benshauzeni, un arī visu atlikušo laiku atteicās 

dibi nāt meitasuzņēmumus Austrumvācijā. Apmēram 

pēc pusgada arī Ursulai Idai kopā ar viņu dēlu Sieg-

bertu, un būdamai gaidībās ar otro dēlu – Andreasu, 

izdevās aizbēgt caur Rietumberlīni.

Pa to laiku Oskar bija sācis enerģiski veidot savu jau-

no dzīvi. Vairākus gadus viņš pārstāvēja Ziemeļrein-

as-Vestfālenes ražošanas uzņēmumu visos Vācijas 

dienvidos. Viņa pieeja klientiem, labās komunikācijas 

spējas un draudzīgā personība padarīja viņu par izcilu 

pārdevēju. Kā labs novērotājs viņš izprata pircēju prob-

lēmas. Viņa pirmais izgudrojums bija taisnstūrveida 

savienotājs rūpnieciskai lietošanai. Turklāt viņš redzē-

ja, cik laikietilpīgi un darbietilpīgi ir manuāli ievietot 

un savienot vadu dzīslas cauruļvados. Oskar Lapp vēl-

reiz sev jautāja: „Kā to varētu optimizēt?“ Viņš dedzīgi 

strādāja pie risinājuma, kas ieietu vēsturē. 1957. gadā 

viņš izstrādāja ÖLFLEX®, pirmo rūpnieciski ražoto, 

elastīgo un eļļas izturīgo kontrolkabeli ar krāsu ko-

dētām dzīslām. „Tagad mēs cenšamies to nodot cil-

vēkiem,“ bija Oskara sauklis. Viņš un viņa sieva nod-

ibināja savu uzņēmumu un radīja kontrolkabeļu tirgu.

Uzņēmums bija nodibināts un darbojās. Tas darbojās 

tik labi, ka viņiem bija jāmeklē papildspēki. Oskar 

Lapp bija pārliecināts: „Tas, vai mēs sasniegsim savus 

mērķus, būs atkarīgs no tā, vai mums izdosies pie-

saistīt pareizos darbiniekus.“ Un viņiem tas izdevās. 

1965. gadā LAPP strādāja jau 30 darbinieki. „Viņa 

plašās zināšanas par cilvēkiem lielā mērā palīdzēja 

pārvaldīt šo straujo izaugsmi,“ pārskatā saka Ursula 

Ida.

pusdienas, kas vainagojās ar garšīgo Ursula Ida 

pašcepto torti.

Oskar Lapp arī daudz darbojās sabiedrības labā, 

piem. Vācijas un Dienvidāfrikas biedrībā, Štutgartes 

pieminekļu fondā un Štutgartes Vecās operas nama 

aizbildņu asociācijā. 1981. gadā viņš tika apbalvots ar 

Vācijas Federatīvās Republikas Nopelnu ordeņa krustu.

Ar saviem izgudrojumiem viņš savienoja ierīces un 

sistēmas, bet ar savu sirsnību - cilvēkus. Kad 1987. 

gadā Oskar Lapp negaidīti nomira no sirdslēkmes, 

viņš pēc sevis atstāja pasaulē slavenu uzņēmumu 

grupu, kam netrūkst drosmes, enerģijas un ino-

vatīvu ideju. Uzņēmumus ar korporatīvo kultūru, 

ko raksturo sirsnība un atvērtība. Viņš atstāja arī 

vēstījumu: izmantojiet iespējas, izprotiet klientu un 

uzlabojiet lietas!

Štutgartes galvenais mērs 
Manfred Rommel 1981. 
gadā piešķir Federālo 
nopelnu krusta lenti

“LAPP Kabel-
werke GmbH” 

atklāšana ar 
Štutgartes mēra 

Manfred Rommel 
(centrā) pie-

dalīšanos

“Par darbu nav jārunā.
 Darbs ir jādara”  
Oskar Lapp

1956. gada 6. 
marts
Ģimenē piedzima 
vēl viens dēls - 
Andreas.

1957
Oskar Lapp kļuva 

slavens pateicoties 
tam, ka izgudroja 

pasaulē pirmo 
taisnstūra savien-

otāju

1957
Oskar Lapp izgudroja 
ÖLFLEX® - pirmo 
rūpnieciski ražoto 
savienojumu un 
vadības kabeli, kas 
kļuva par uzņēmuma 
panākumu pamatu.

1958
Tika izdrukāta pirmā 
reklāmas brošūra. Tajā 
pašā gadā ģimene 
nopirka māju Štut-
gartē-Vaihingenā.

1959
Ursula Ida un Oskar Lapp 
nodibināja ”U.l. Lapp KG” 
Štutgartē-Vaihingenā. 
Jaunās mājas pirmais 
stāvs kļuva par uzņēmu-
ma galveno biroju.

1963
Tika nodibināts 
“LAPP Kabelwerke 
GmbH”. Aizsargāts 
ar savlaicīgu patenta 
pie teikumu, uzņē-
mums sāka ražot ÖL-
FLEX® Štutgartē-Vai-
hingenā.

1965
Tika uzbūvēts jauns 
galvenais birojs un 
uzņēmums ar 30 
darbiniekiem pārcēlās 
uz Schulze-Deli tzsch-
Straße Štutgartē-Vai-
hingenā.

1962. gada 
5. martā
Ursula Ida un Oskar 
svinēja sava trešā 
dēla Vokera dzimšanu.

1987. gada 
25. aprīlī 

Oskar Lapp 
nomira no sirds-
lēkmes Viņš bija 

tikai 66 gadus 
vecs.

1976
Oskar Lapp atvēra 
uzņēmuma pirmo 

ārvalstu meitas-
uzņēmumu Ame-

rikas Savienotajās 
Valstīs.

1981
Oskar tika apbal-
vots ar Nopelnu 
ordeņa krustu.

1981
Paplašināšanās 

Āzijā sākās ar 
ceļojumu uz 

Indiju.
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“Piezvani.” Mūsdienās tas nozīmē to 

pašu, ko “Piezvani, ja esi tuvumā”. Pirms 60 gadiem 

elektriķi ar to saprata pavisam ko citu. Tā kā visas 

vadu dzīslas bija vienā krāsā, t.i., pelēkā vai mel-

nā, uzstādītājam bija pēc kārtas jāpadod spriegums 

katram vadam un jāklausās, vai otrā galā iezvanās 

zvans. Nav zināms, cik bieži gadījās defekti sa-

jaukšanas dēļ. Mēs varam tikai minēt, ka elektriķi 

bija izmisuši, jo viņiem bija jāizvelk katra dzīsla at-

sevišķi caur šauro vai cieto cauruli. Tā tas bija līdz 

1957. gadam. Toreiz Oskar Lapp joprojām strādāja 

savienotāju ražotnē un katru dienu redzēja, kā uz-

stādītājiem bija jācīnās ar dzīslu ievilkšanu caurulēs 

un pareizo dzīslu pievienošanu savienotāju tapām un 

lodēšanas cilpām. Cik daudz vienkāršāk uzstādītā-

jiem būtu, ja visas vadu dzīslas jau būtu iestrādātas 

un tās būtu viegli identificēt pēc krāsu koda. Būtu 

arī vieglāk, ja materiāls būtu plāns un elastīgs un to 

varētu nogriezt no ruļļa vēlamajā garumā. Bet tā tas 

nebija. Tāpēc Oskar Lapp gribēja to radīt.

Krāsaino dzīslu princips, kuru Oskar Lapp uzreiz arī 

patentēja, bija izcili vienkāršs. Katrs neprofesionā-

lis varēja to veiksmīgi savienot ar lampu: dzeltenā 

/ zaļā dzīsla gāja uz aizsargkontaktu, zilā un melnā 

dzīsla - uz pārējiem diviem savienojumiem. Uzņē-

mums jau agrīnā stadijā piedāvāja gatavus kabeļu 

komplektus ar līdz pat 130 krāsainām dzīslām.

Tas, kas tagad tiek uzskatīts par pašsaprotamu, tajā 

laikā bija revolucionārs – tāpat arī lēmums vadības 

kabeļiem piešķirt nosaukumu ÖLFLEX®, tādā veidā 

radot pirmo zīmola produktu nozarē. Oskara Lapa 

plāns ar savu izgudrojumu rast risinājumu klientu 

problēmām atmaksājās.

Vācijas ekonomiskā brīnuma laikā daudzas nozares 

ieguldīja elektrifikācijā un sāka automatizēt savas 

sistēmas. Praktiskos kabeļus klienti burtiski rāva 

ārā no jaunā uzņēmēja rokām.

Ar ÖLFLEX® Oskar Lapp kļuva slavens kā izgu-

drotājs, kurš lieliski izprot klientu vajadzības. Orie-

ntēšanās uz klientu vajadzībām bija LAPP veiksmes 

stāsta pamatā. 1963. gadā viņš izstrādāja taisnstūra 

savienotāju, kas vēlāk tika pārdots kā EPIC® - par 

pamatu tika ņemts pasaulē pirmais taisnstūra savie-

notājs, kuru viņš 1957. gadā bija izstrādājis savam 

toreizējam darba devējam. Viņa izgudrotāja spējām 

nebija robežu - sekoja jauni izgudrojumi.

1978. gadā 57 gadu vecumā viņš reģistrēja SKIN-

TOP® kabeļievadus, kas arī bija bestsellers. Oskar 

Lapp patentēja daudzus izgudrojumus. Piemēram, 

spraudņu daudzpolu adapteris vadības skapjiem, 

ierīce vadu un cauruļu iezemēšanai, vai mehānisms, 

kas bloķē kabeļu ruļļu nejaušu atritināšanu. Viņš 

pilnībā attaisnoja savu devīzi: “Ja jāizgudro kaut 

kas, kas atvieglos cilvēku dzīvi, es to izgudrošu.”

Oskara Lapa vārds ir nesaraujami saistīts ar ģeniālā ÖLFLEX® vadības kabeļa ar krāsu koda 
dzīslām izgudrojumu. Bet šis ir tikai viens no daudzajiem viņa izgudrojumu piemēriem.

JA TAS VĒL NEEKSISTĒ,
TAD VIŅŠ TO IZGUDROS!

„Cilvēkam jābūt elastīgam,
kā mūsu kabeļiem. 
Dzīve to pieprasa.” 
Ursula Ida Lapp

Pirmā reklāmas 
brošūra 1958. gadā 
fokusējās uz klien-
tu priekšrocībām

Ja ir sava kabeļu 
rūpnīca, tad arī 
loģistikas koncepcijai 
jābūt izstrādātai.

I Z G U D R O TĀ J S

IDEJU ĢENERATORS
Oskara Lapa izgudrotāja talants ir leģendārs - un tas ir nemainīgs līdz 
pat šai dienai. Viņa pirmais izgudrojums bija taisnstūrveida savien-
otājs, kam drīz pēc tam sekoja ÖLFLEX®. Bez šī pirmā rūpnieciski 
ražotā strāvas un vadības kabeļa automatizācija rūpniecībā nebūtu 
iedomājama. “Ar ÖLFLEX® izgudrojumu mans tēvs Oskar Lapp pirms 
vairāk nekā 60 gadiem ielika pamatus mūsu globāli veiksmīgajam 
uzņēmumam,” saka Andreas Lapp. Viņa brālis Siegbert piebilst: “Kas 
to būtu domājis, ka mūsu firmas produkti joprojām liks pasaulei 
griezties.”
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“Kleenex” degunam, Scotch papīram: ti-

kai dažiem zīmoliem izdodas kļūt par visu produktu 

kategoriju sinonīmiem. Tas attiecas arī uz kabeļu pa-

sauli: ikviens, kurš vēlas ÖLFLEX®, vienmēr saņem 

izturīgu kontrolkabeli. Nosaukums ir ģeniāls, jo tajā 

apvienotas visu ÖLFLEX® zīmola kabeļu divas viss-

varīgākās īpašības: tie ir noturīgi pret ķīmiskām 

vielām un eļļu, kā arī ir elastīgi un tādējādi universā-

li. Ikviens, kurš saka ÖLFLEX®, automātiski ar to 

domā LAPP produktu - daudzi zīmolu ražotāji, kuru 

produkts ir kļuvis par sinonīmu, bet vairs netiek 

identificēts ar ražotāju, par to var tikai sapņot.

Vai Oskar un Ursula Ida Lapp prognozēja šos panā-

kumus, kad viņi strādāja pie firmas nosaukuma 

pirmajam rūpnieciski ražotajam vadības kabelim 

savās mājās Vaihinger Rosentalstrasse 1959. gadā? 

Abiem bija skaidrs, ka zīmolu ieviešana rūpniecībā 

bija revolūcija. Jo iepriekš tā nekad nebija bijis.

Firmas izstrādājumam ir nepieciešams ne tikai 

pievilcīgs nosaukums. Tam arī jāatbilst klientu 

vajadzībām, un tam jābūt atpazīstamam. Bet kā? 

Tajā laikā tehnoloģija noteica ierobežojumus, un 

Oskar Lapp nespēja uz kabeļa apvalka uzdrukāt 

citu krāsu. Tāpēc viņš nolēma aprīkot zemējuma 

dzīslu ar oranžu marķēšanas diegu ÖLFLEX® kon-

trolkabelī.. Kad uzstādītājs pārgrieza kabeli, viņš 

redzēja nomarķēto dzīslu pat sliktā apgaismojumā 

un zināja, ka tas ir īsts LAPP ÖLFLEX®. Tā kā plast-

masa drīz kļūs pieejama visās krāsās, ÖLFLEX® 

Nosaukums atbilda trim priekšnosacījumiem: viņi 

vēlējās sevi parādīt kā ģimenes uzņēmumu, un no-

saukumam vajadzētu izklausīties labi. Tā kā Oskar 

Lapp joprojām strādāja citā uzņēmumā, par uzņē-

muma īpašnieci kļuva Ursula Ida Lapp, bet viņas 

vīrs bija uzņēmumā oficiāli nodarbināts inženieris. 

Priekš Ursula Ida Lapp, tā bija tikai formalitāte, jo 

viņi uzskatīja uzņēmumu par abu kopīgu projektu. 

Ar bankas aizdevumu 50 000 marku apmērā kā sā-

kuma kapitālu, 1959. gada novembrī viņa reģistrēja 

uzņēmumu “U.I. Lapp KG” Štutgartes apgabaltiesā. 

Viņa neļāva sevi iebiedēt ar kritiskiem jautājumiem. 

„Es neprotu pareizi runāt švābu valodā, bet es noteik-

ti varu strādāt kā švābs.”

Rūpniecības produkts kā zīmola 
prece? Tas bija neierasti - līdz parādī-
jās Oskar Lapp. 1959. gadā topošais 
biznesmenis un viņa sieva Ursula Ida 
nodibināja savu uzņēmumu un ar ÖL-
FLEX® izveidoja zīmolu, kas mūsdi-
enās ir pazīstams visā pasaulē.

kabeļu ruļļi rūpnīcās un būvlaukumos drīz mirdzē-

ja oranži arī no ārpuses.

Oskar Lapp bija pirmais, kam ienāca prātā ideja rūp-

nieciski ražotam produktam piešķirt zīmolu. Tas 

bija panākumu paraugs citu zīmolu izveidei. Šodi-

en pastāv astoņi tādi zīmoli: ÖLFLEX® sekoja EPIC® 

- rūpnieciska pielietojuma savienotājs, sākotnēji 

izgatavots no metāla, vēlāk no plastmasas. Tā Oskar 

Lapp pavēra ceļu montāžas un sistēmu risinājumiem, 

piemēram, ÖLFLEX® CONNECT. 1977. gadā sekoja 

SKINTOP® kabeļievadi kā nākamais zīmols. Ne ti-

kai zīmols ÖLFLEX® radās pie virtuves galda Rosen-

talstrasse 1959. gadā. Tur pat arī Oskar un Ursula Ida 

Lapp nolēma, ka viņu kopīgajam uzņēmumam jāsau-

cas par “U.I. Lapp KG”.

ORANŽĀ REVOLŪCIJA

UNITRONIC® 
Datu pārraides 
sistēmas

ETHERLINE®  
Datu pārraides 
sistēmas 
Ethernet 
tehnoloģijai

HITRONIC® 
Optiskās datu 
pārraides 
sistēmas

SKINTOP®

Kabeļievadi
SILVYN®

Kabeļu 
iazsardzības 
un apgādes 
sistēmas

EPIC®

Rūpnieciska 
pielietojuma 
savienotāji

FLEXIMARK® 
Marķējumu 
sistēmas

ÖLFLEX®

elektrības un 
vadības kabeļi

Uzņēmuma galvenais birojs 
no 1965. gada 

Schultze-Delitzsch-Straße, 
Štutgartē-Vaihingenā

Z Ī M O L A  P I R M AT K L Ā J Ē J S

Neskaitāmas 
inovācijas rada 
milzīgu produktu 
klāstu kabeļu 
un savienojumu 
nozarē

Astoņi LAPP zīmoli
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Ko vēlas klients? Katrs uzņēmējs uzdod 

šo jautājumu, viens agrāk, viens vēlāk, cits pat 

pārāk vēlu. Oskar Lapp, neskaitot viņa tehnisko 

izpratni, īpašu padara viņa izpratne par to, kas 

reāli palīdzētu viņa klientiem. Labākais piemērs 

ir ÖLFLEX®: 50. gadu beigās neviens neprasī-

ja kontrolkabeli ar krāsu kodētām dzīslām PVC 

apvalkā, kuru varēja sagriezt vēlamajā garumā. 

Bet Oskar Lapp saprata, ka ir nepieciešams tāds 

produkts, kāds vēl nepastāv. Tas ietvēra zināmu 

risku, taču jaunais uzņēmējs trāpīja tieši mērķī. 

Kā pateicību viņa stacijas darbiniekiem nesa kafiju 

un kūkas. Abi jaunie uzņēmēji redzēja arī trūkumus: 

lai spētu nodrošināt klientus ar visaptverošu pakalpo-

jumu klāstu, viņiem vajadzēja atvērt pašiem savu 

ražotni un izveidot loģistikas sistēmu. 1963. gadā viņi 

atvēra savu pirmo rūpnīcu. To darot, abi ielika pama-

tu stratēģijai, kas joprojām vēl šodien ir spēkā LAPP 

uzņēmumos: 360° fokuss uz klientu un viss no viena 

resursa ar ražotāja zināšanām.

Produktu klāsts strauji auga. Nepagāja neviens gads bez 

maziem vai lieliem jauninājumiem un esošo produktu 

jauniem variantiem. Tas nebija tikai par apjomu, galve-

nais vienmēr bija tas, kas būtu noderīgs klientam. Klien-

ti visu saņēma no LAPP uzņēmuma, no viena resursa, 

tādā veidā tika ietaupīts laiks un vieta noliktavā, kā arī 

tika atvieglota pasūtīšana un pārvaldība. Klien tiem tas 

garantēja visu preču savstarpēju saderību un to, ka tās 

atbildīs visaugstākajiem kvalitātes kritērijiem.

Un ka viņi tās var iegūt jebkur. Jaunais uzņēmums 

paplašinājās ārzemēs ilgi pirms citiem uzņēmējiem. 

Pirmos izplatīšanas partnerus Šveicē un Izraēlā Oskar 

Lapp atrada 1960. gadā. Viņš nodibināja uzņēmuma pir-

mo starptautisko meitasuzņēmumu ASV 1976. gadā, kad 

lielākā daļa vācu uzņēmēju neuzdrošinājās spert soli 

pāri Atlantijas okeānam. 1981. gadā Oskar un Ursula Ida 

Lapp atklāja savu mīlestību pret Indiju apvienotā bizne-

sa un atpūtas ceļojuma laikā. Subkontinentā LAPP šo-

dien ir plaši pazīstams zīmols ar oranžu logotipu rikšu 

aizmugurē Ņūdeli. Kopš 1980. gada uzņēmums savus 

produktus pārdod arī ar izplatīšanas partneru starp-

niecību Singapūrā, Malaizijā, Taizemē un Indonēzijā. 

Lai arī kur devās Oskar Lapp, viņš vienmēr veidoja part-

nerattiecības un ieguva draugus uz mūžu.

Lai tiktu līdzi uzņēmuma paplašināšanās apjomiem un 

spētu piedāvāt vienus un tos pašus pakalpojumus visos 

kontinentos, uzņēmums atvēra papildus tirdzniecības 

vietas un ražotnes. Šodien tīklā darbojas vairāk nekā 

100 ārvalstu pārstāvji, 43 savi tirdzniecības uzņēmu-

mi un 20 ražotnes ar vismodernāk aprīkotajām nolik-

tavām. Tas nodrošina to, ka klienti Āfrikā vai Austrāli-

jā var pasūtīt visus LAPP produktus un nogādāt tos 

būvlaukumā īsā laikā - dažos gadījumos pat 24 stundu 

laikā vai tieši laikā.

Oskar Lapp būtu apmierināts. “Mūsu tēvs nodrošinā-

ja mūsu uzņēmuma panākumus ar smagu darbu, 

ambīcijām un skaidru redzējumu par būtisko. Viņš 

demonstrēja neatlaidību, pirmatklājēja garu un izgud-

rotāja spēku - un tas joprojām ir LAPP DNS, ”saka Sieg-

bert Lapp, “Lapp Holding AG” uzraudzības padomes 

priekšsēdētājs.

Tā tas turpinājās līdz pat viņa pāragrajai nāvei: 

viņa uzmanības centrā vienmēr bija klients.

Lapp ir ieguldījuši ne mazums pūļu, lai to panāk-

tu. Ursula Ida Lapp stāsta, kā sākumā viņa pati 

neapsildītā dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā tel-

pā griezusi kabeļus, kurus tikko bija piegādājis 

ražotājs, pasūtītajos garumos. Iepakoti maisos, 

sagrieztie kabeļi tika nosūtīti klientiem uzreiz ar 

nākamo vilcienu.

Tīrasiņu uzņēmējs Oskar Lapp būtu apmierināts: viņa uzņēmums ļoti veiksmīgi attīstās no 
ražotāja līdz risinājumu nodrošinātājam. LAPP klienti saņem visu, kas saistīts ar savienojumu 
risinājumiem - sākot no kabeļu tīkliem līdz globālai loģistikas koncepcijai.

VISS NO VIENA 
RESURSA

Viena no LAPP pir-
majām cenu lapām

S T R AT Ē Ģ I S

Ar meitasuzņē-
mumiem visā 
pasaulē un 
“kabeļu veikalu 
uz riteņiem”, kas 
aizceļo tieši pie 
klienta, LAPP 
grupa ir globāls 
tirgus līderis.

Oskar Lapp (otrais no kreisās 
ar Ņūdžersijas gubernatoru)
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100 GADI OSKAR LAPP -
NĀKOTNES PIRMATKLĀJĒJS

„Kabeļi savieno 
tagadni

 ar nākotni.”  
 Oskar Lapp, 1921-1987
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