
YouTube un OBS studio 
lietošana mācību satura 

straumēšanai
Ventspils Digitālais Centrs: 
Ģirts Edvarts Stepiņš



Dators ar mikrofonu, YouTube (vai Google) lietotāja konts

Paralēli straumēšanai varat lietot YouTube straumēšanas tērzēšanas funkciju (tai 
nepieciešams, lai visiem bērniem būtu Google konti, vēlams ar bērnu īsto vārdu, 
uzvārdu, lai nepieļauti ļaunprātīgu tērzēšanas izmantošanu). Var arī lietot kādu 
balss saziņas programmu (Skype, Zoom, utt.)

Straumēšanai ir dažas priekšrocības - straumēto saturu lietotājam ir iespējams 
uzreiz patīt atpakaļ, ja kaut kas palaists garām, autoram ir iespējas to saglabāt un 
lietot vēlāk - publicējot to kā YouTube video, un montējot un apstrādājot 
materiālu

Skatīt prezentāciju par OBS Studio lietošanu lai apskatītu pamatus

Kas nepieciešams...



Pirms sākat lietot straumēšanu, ir nepieciešams pagaidīt 24 stundas, kamēr 
YouTube autorizēs kontu

Kas nepieciešams...







Jums īsziņā pienāks 
verifikācijas kods, ievadiet to 
šeit un spiediet Iesniegt



Verifikācijas laiks var aizņemt līdz pat 24 
stundām



Kad veikta verifikācija, atkal izvēlieties 
Uzsākt tiešraidi



Mēs nelietosim YouTube 
straumēšanu caur kameru un 
mikrofonu, tāpēc variett spiest 
uz pogu Neatļaut

Tad, izvēlieties sadaļu 
Straumēšana



Ievadiet tiešraides 
(straumēšanas) nosaukumu un 
aprakstu

Zemāk atrodas logs, kur 
jānorāda vai videoklips ir 
domāts bērniem vecumā zem 
13 gadiem.

Nosacījumi, vai videoklips ir 
izstrādāts bērniem ir dažādi 
interpretējami, tos var 
apskatīt šeit.

https://support.google.com/youtube/answer/9528076


Ievadiet tiešraides 
(straumēšanas) redzamības 
veidu

Publisks video 
nozīmē, ka 
jebkurš 
YouTube 
lietotājs var 
redzēt un atrast 
Jūsu video

Nerindots 
nozīmē, ka tikai 
tie lietotāji, 
kam ir saite uz 
Jūsu video 
varēs to redzēt



Spiediet pogu Kopēt - Jums 
jānokopē straumes atslēga, lai 
ieliktu to programmā OBS 
Studio



Atveriet OBS 
Studio un sadaļu 
Settings



Izvēlieties sadaļu Stream, 
pārslēdziet OBS Studio no Twitch 
uz YouTube



Tad ielīmējiet nokopēto atslēgu, 
spiežot labo klikšķi sadaļā Stream 
Key, un tad izvēlieties Paste, kad 
gatavs, spiediet OK



Tad spiediet pogu Start Streaming 
lai sāktu dot video signālu priekš 
YouTube - mums vēl būs jāiespējo 
straumēšanas sākums iekš 
YouTube - atveriet interneta 
pārlūku un pārliecinieties vai pēc 
laika parādās video signāls



Atgriezieties iekš interneta 
pārlūka, kad esat ieslēguši 
OBS Studio apraidi, spiediet 
Gatavs



Lai tiktu klāt straumes čata 
uzstādījumiem, spiediet 
augšā esošos zobrata ikonu

Ja straume darbojas, tad šeit, pēc 
neilga laika rādīsies OBS Studio video 
signāls



Izvēlieties 
sadaļu 
Tērzēšana 
tiešraidē, 
un tad jūs 
varat 
atspējot 
tiešraides 
tērzēšanu



Spiediet uz bultas ikonas, lai dalītos ar 
straumi - pēc tam spiediet pogu Kopēt, 
un ielīmējiet straumes interneta adresi 
skolēniem redzamā vietnē vai 
programmā, vai izvlēlieties kādu no 
sociālajiem tīkliem, lai dalītos ar 
straumi



Pagaidām vēl Jūsu straume 
nav citiem redzama, 
spiediet Uzsākt tiešraidi, lai 
sāktu rādīt citiem straumi

Pēc tam, šajā vietā 
atradīsies poga Pārtraukt 
straumi



Savas ierakstītās straumes 
un videoklipus variet atrast 
spiežot uz sava profila 
ikonas, un tad - YouTube 
Studio



Tad klikšķiniet uz sadaļu 
Videoklipi, un izvēlieties 
Tiešraides


